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বিজ্ঞাপন। 
স্পরি ৯ 

ঢুই বগুদর অতীত হইল, আমি গুটিকতক প্রস্তাব রচন! করিয়াঁ- 
রা আঁমাঁর কতিপয় পরম বন্ধু এ রচন1] দেখিয়! কহিলেন, 
(ণ্যদিও এই সমুদ্ায় প্রস্তাবের কোঁন কোন, অংশ কোন কোঁন ব্যক্তির 
বারা রচিত হইয়া সংবাঁদ পত্রে অথবা পুস্তকাঁকারে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্ত 
(এই সমুদয় রচনাগুলি এক খানি ্র্থাকারে মুদ্রিত হইলে বিশেষ উপ- 
কাঁরের সম্ভাবনা আছে ” যাহা হউক নিতান্ত অনভিজ্ঞ মাঁদৃশ ব্যক্তির 

গ্রন্থকার রূপে পরিচিত হওয়! বড় স্পদ্ধীর কথা, স্দ্ধ এ কয়েক সুহৃদ 
বরের অন্থরোধে, অমাজ- -সক্করণ নাম দিয়! এই গ্রন্থ মুদ্রোঙ্কনে বাধ্য 
হইলাম । পুস্তকের "উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল কুপ্রথা বঙ্গীয় হিন্দু- 

সমাজ মধ্যে চলিতেছে তাহা নিবারিত হইয়া! অবশ্য কর্তব্য কর্পগুলি 
ব্যবন্ৃত হয়। এ কুপ্রথা গুলি রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা! করিলে 
শাস্র প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক হয়, কারণ বঙ্গভীষায় শাস্ত্রের মর্ম গুলি 

স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলেও অন্মদ্দেশীয় কতক গুলি লোক বিশ্বাস 
করেন না, তজ্জন্য রচনায় যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এ যুক্তি 
সমুদায়ের অন্ুকুলপক্ষে শাস্ত্রের প্রমাণ গুলিও উদ্ধত করা গিয়াছে। 

কোন ব্যক্তি ভ্রান্তিক্রমেও যেন কখন এমন মনে না করেন যে, আত্ম- 
সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। এই গ্রন্থখানি দোষশুন্য হইয়াছে আমি এমন মনে 

করি না। বিদ্বজ্জনগণ সমীপে গ্রন্থখানি অগ্রাহ্া হইলেও হইতে পারে, 
'আমার এক মাত্র ভরসা এই যে, যেমন লবণ সমুদ্রোথ্িত বাম্প মেঘরূপে 
পরিণত হইয়া যে জল বর্ষণ করে, এ জলের লবগন্ধ দূরীকুত হইয়! অমৃত 
তুল্য হর; সেইপ্ূপ এই গ্রন্থখানি দোষ সত্তেও সাধুদিগের সমীপে গুণ 

ম্পন্ন হইয়] গ্রাহা হইবার সম্ভাবনা! আছে। ইহ] এক প্রকার প্রনিদ্ধই 
আছে যাহার অতান্ত সেবা কর' শায় তিনি অবশ)ই দেবকের প্রতি সন্তু 
হইয়া খাকেন। আমিও মাতৃ-ভাষার সন্তোষের জন) যত্বু করিয়াছি 
| 



কিন্তু বলিতে পাঁরি ন| তিনি। আমার প্রতি সন্তু হইয়াছেন কি না।। 

এইক্ষণে বক্তব্য এই যে, পাঠক মহাশয়ের ্রন্থখানির আদান্ত পাঠ: 

কায! যদি কোন প্রস্তাবের বা কোন পংক্তির অভিপ্রায় দেশ-হিতকর 

বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আমার দৌবার্িক শ্রমের সার্থকতা 

সম্পাদিত হইবেক। তীহাদিগের নিকট আরও নিবেদন এই যে, এই 

গ্রন্থে যদি কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন ন! 

করিয়! অন্মৎ সমীপে সংবাঁদ করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব, এবং বারা- 

্তরে পুস্তক খানিও নিষ্কলঙ্ক হইবে। 

এই এম্থ মুদ্রিত মময়ে আমি পীড়িত ছিলাম। আঁমার 'গরমাত্মীয় 

যুক্ত বাবু গিরীশচন্্র মজুমদার মহাশয় অনুগ্রহ প্রদর্শন পুর্করক মুদ্রাস্কণ 

কালে পুস্তক খানির আদে]াপান্ত সংশোধন করিয়! দিয়াছেন, তাহার 

সাহায্য না৷ গাইলে মুদ্রিত কর দুষ্কর হইত। 

বোড়ীল বঙ্গ-বিদ]ালয়। " 

সন্ত ১৯২৩। , শ্রীনবীনচন্ত্ মুখোপাধ্যায়। 

১২ ই ভাদ্র। 



সুচী। 

বিদ্যাভ্যাস প্রণালী . 
ক্বাবীনতা 1 ও পহীনতার সখ দুঃখ 
কোলীন্য প্রথা 
বাল্য-বিবাহ 

জ্ত্রী-শিক্ষা 
টবধভোজন ... 
আমিষ ভক্ষণ 

সরাপানের দোষ 

দিবানিদ্রা 

দ্যুত ক্রাড় 
পরজ্ত্রী গমনের দোষ... 
অংসর্গের দোষ গুণ ... 

স্বধর্মানুষ্ঠান 
দেবাচ্চন। 
'বন্দোপামন! 



পৃষ্ঠা 

3৭ 

১৮ 

গণক্তি অশুদ্ধ ! শুদ্ধ 

$১ শক্তির উন্নতি সমধিক প্রভাবশালী শক্তি সমধিক গ্রতাবশালী 

৯. সঙ্কচিত সঙ্কুচিত 

১. পরান্ন-সেবা যন্ত্রণা অপেক্ষা] পরান্নসেব। মৃত্যু যন্ত্রণা 

| অপেক্ষা 

২. স্থাত্তত্তৎ স্যাত্তত্ৎ 

১১ এ প্রভাবে এ প্রথার প্রভাবে 

১০ কান্তস্ব কান্তস 

৩ পাণি গ্রাহস্য পাণি গ্রাহম] 

১৬ নাশস্ব নাশস্য 

১৪ কুলম্বচ কুলমাচ 

২. তদালুসঙ্ষিক তদ।নবষঙ্সিক 

€&. গুহ গৃহ 

এ যোগবাশিষ্ঠে যোগবাশিফে 

৩ পথ্যাশিলঃ পথ]াশিনঃ 

৯. গ্রাবিত পবন 

২২ আাত্রন্গস্তত্ত আব্রন্স্তত্ব 

১৮  অকামতঃ কাঁমতঃ 

১২. প্রাণ নস্তান্া তানপি প্রাণিনস্তান্ম তানপি 

৭. মহীভূজাং মহীভুজাং 

২ তম্মার্দাতং তশ্মাদযতং 

১২ হত হৃত 

২ তম্]াৎ ত্মাৎ 

১৩  প্রত্যবায় গ্রত্যবাষে! 

২২. টৈবেদ)ঃ টবেদৈ]ঃ 

৯. পৃমান্ পুমান্ 
১৬. যতোবাচ যতোবাচো 

২০ স্থল স্থূল 

শুদ্ধি পত্র। 
তে 



সমাজ-নংকফরণ। 

সস ১ 

বিদ্যাভ্যাস-প্রণালী। 

সর্বাদ্রব্যেষ বিদৈ]ব দ্রবামাভ্রসুত্তমং | 

অহার্য্যত্বাদনরধরত্াদক্ষয়ত্বাচ্চ সর্বদা || 

হিতোপদেশ। 

অস্যার্থ। 

সকল দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যাই উৎকৃষ্ট ইহা! পঙ্ডিতের। 
কহিয়াছেন, যেহেতু বিদ্যারূপ ধনকে চৌরেরা অপহরণ 
করিতে পারে ন1, ইহা! অমুল্য ও সর্বকাল অক্ষয় । 

বিদ্যা দদাঁতি বিনয়ং বিনয়াদযাতি পাত্রতাঁম্। 

পাত্রত্বাদ্বনমাপ্নোতি ধনাদর্মং ততঃ মুখং ॥ 

হিতোপদেশ। 

বিদ্য। বিনয় প্রদান করেন, বিনয়েতে যোগ্যত1 পায়, 

যোগ্যতা হইতে ধন, ধন হইতে ধর্ম, ধর্ম হইতে সুখ 
কলা হওয়া যায়। 



২ মমাজ-সংশ্বরেণ। 

এই বিদ্যা] ভ্রমপ্রমাদ ও সংশয়রাশি হইতে আঁমা- 
দিগকে গ্রমুক্ত করেন ও অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান জন্মা- 

ইয়া থাকেন। যেমন খনিজ থাতু সমুদয় যে পরিমাণে 
পরিমার্জিত হইবে, সেই পরিমাণে উত্তরোত্তর তাহা 
দিগের উজ্জলতা সম্পাদিত হইতে থাঁকিবে। মনো বৃত্তি 
সমুদয়ও সেইরূপ বিদ্যানুশীলন-মন্মার্্জনী দ্বারা যে 
পরিমীণে পরিষ্কার কর। যাইবে সেই পরিমাণে তাঁহা- 
রাও দীপ্তিশীলী হইতে থাকিবে | মানবগ্ণণের উৎক্ 
মনোরৃভি থাকায়, তাহার! ইতর প্রাণী সমূহ হইতে 
গ্রার্ধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু দৈহিক পরাক্রম 
অপেক্ষা মানসিক শক্তির উন্নতি মমধিকু প্রভাবশালী। 
বিদ্যাভ্যাঁস ব্যতীত মানিসিক শক্তির উন্নতি হইতে পারে না 
এবৎ বিদ্যান্ুশীলন ব্যতীত মনুষ্য নামেরও গৌরব রক্ষা 
হয়না । অতএব কি বালক কি বালিকা, কি বয়স্থ কি 

বয়স্থা, কি গ্রাটীন কি প্রাচীন], কি ধনীকি দরিদ্র, কি 
ইতর কি ভদ্র, সকলেরই বিদ্যাভ্যাস কর! অত্যাবশ্যক । 

শাস্ত্কীরের। কহেন “ যেমন সুদৃশ্য শালমলী অথবা 
গলামপ্রস্থন সৌরভ-হীনতা-জন্য গৌরবান্থিত হয় 
না; বিদ্যাঁবিহীন মাঁনবও তদ্রপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন 
: এবং উৎ্ক্ুষ্ট অলঙ্কারে অলম্ক ত হইলেও কুত্রাপি 
আদৃত হয়েন ন1। শীত্রবিদ্যা শত্ত্রবিদ্য শিপ্পবিদ্যা 
ইত্যাঁদ নাঁন। শাখায় এই বিদ্যা বিভক্ত হইয়াছেন, 

তন্মধ্যে শান্ত্রবিদ্য| সর্বাপেক্ষা গরীয়সী, যেহেতু তিনি 
চিরকাল ফলদান করিয় থাঁকেন। শন্্রবিদ্য। বৃদ্ধাবস্থায় 

হাস্যের নিমিত হয়, ও চক্ষু করাদির পীড়া জন্মিলে 



সমাজ-সংহ্রণ। ৩ 

শিপ্প বিদ্যার কোন ফল দর্শে না1” এ শাস্্াবদ্যা 
আবার নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন, যথা পদার্থবিদ্যা, 
প্রাণীবিদ্য1, ভুবিদ্যা, গণিতবিদ্য১ ইত্যাদি । কোন 

ব্যক্তি যে সমস্ত শাখায় সমভাবে পারদর্শিতালাভ করি- 

বেন এমন প্রত্যাশ। করা কখনই সম্ভবনীয় নহে, কারণ 

জগদীশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মনের গতি পৃথক্ পৃথক্ 
করিয়! অনির্বচনীয় কৌশল গ্রকাশ করিয়াছেন । কোঁন 
বিষয়ে কোন বিশেষ পারদর্শী মন্ুযা স্বীয় গরখর বুদ্ধি- 
শক্তি প্রভাবে যদি কোন অত্যাশ্চধ্য মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন 

করিয়! উঠিতে পারেন, তবে তাহার দেই অসম্ভব কাঁ্ধ্যী 
অবলোকন করিয়! অন্যান্য লোকে সেই কাঁধ্যেই মনো 
নিবেশ করিতে পারে, সুতরাং অন্যান্য কাধ্যে তাঁহা- 
দিগের নিতান্ত ওদাঁস্য জম্সিবাঁর বিলক্ষণ সম্ভাবনা, ইহা 

দ্বার! ঈশ্বরের অভিপ্রায় সুম্পন্ট রূপে প্রতীয়মান হুই- 
তেছে যে, মনের গতি বিভিন্ন না হইলে স্থির কার্ধয 
সুশৃঙ্ঘল। রূপে সম্পাদিত হইত ন।। যে যেব্যক্তির যে 
যে বিষয়ে অনুরাথ আছে তাঁহাদিগের মেই সেই বিষয়ে 

পাঁরদর্শিতালাভ কর! উচিত। স্বাতন্র্য-প্রির মনকে অভি- 
লধিত বিষয় হইতে বলপুর্ধক অন্য বিষয়ে নিয়োগ 

করিলে সে বিষয়ে কখনই জুন্দর রূপ নিপুণণত। লাভ কর! 
ঘায় না| এজন্য অন্তাঁনগণের মনের গতি আশ্রে পরীক্ষা! 
কর! পিতা মাতার অর্বতোভাঁবে বিধেয়। যাহার 

গদ্যেতে অপ্নিক অনুরাগ আছে তাঁহাকে অধিক পরি- 

মাণে গদ্য শিক্ষ। দেওয়া, যাহার পদ্যেতে অধিক আসক্তি 

আছে? তাহাকে এ পরিমাণে পদ্য শিক্ষা দেওয়া, ও 
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যাঁহীর গণিতে অধিক যত্ু,আছে তাঁহাকে সেই গণিতেই 
নিয়োগ কর! কর্তব্য, এরূপ করিলে অন্তানগণ বিলক্ষণ 

পটুতা লাভ করিতে পারে ও তন্নিবন্ধন উত্তরোত্তর 

বিদ্যানুশীলনের উন্নতি হইতে থাকে। 
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত 

আছে। প্রত্যেক প্রদেশীয় লোকের অগ্ররে স্বদেশীয় ভাষা 

শিক্ষ। কর! অবশ্য কর্তব্য। অস্মদ্দেশীয় কতক গুলি লোকের 

এরূপ অংস্কার আছে যে তীহাঁরা কেবল অর্থের নিমিত্ত 

বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা বিবেচন1 করেন। তজ্জন্য 
তাহার! অর্থস্প হা-বৃত্তি-তৃপ্তির কারণ স্বপ্প বয়স্ক শিশু- 

দিগিকে মাতৃ-ভাঁষা বিশেষ রূপে শিক্ষা না দিয়া অর্থকরী 

রাঁজ ভাষা অধ্যয়নে নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরিণামে 

তাহারা এ অবিহ্ষ্যকারিত1! দোষের গ্রতিফল ভোগ 

করিয়া থাকেন। কুমাঁরণের চিত্ত অতি সুকুমার ও 

উর্বর ভূমি সদৃশ, তাহাতে যেরূপ বীজ বপিত হইবে 
তাহা সত্বর বৃদ্ধি পাইয়! বদ্ধমূল হইতে থাকিবে । এ 

কারণে যদ্রপ বিজাতীয় ভাষা পরিবর্দিত হইতেছে 

তদ্রপ জাতি ভাষার উন্নতি হইতেছে না । উপরোক্ত 

ব্যক্তিগণ যদ্যপি প্রথমে বালকদিগ্রকে জাতিভাঁষাঁ অধ্য- 

য়নে নিযুক্ত করেন, তবে কি আঁর তাহারা অন্য জাতির 

অনুকরণে, অনুরক্ত হয়? ধনী সন্তানদিগের যদি এরূপ 

অবগ্ৰতি থাকে, যে বিদ্যা দ্বার! কলুষিত চরিত্র পবিত্রী 
কুত হয় ও তন্থারা হিতাঁহিত বিবেক শক্তির আবির্ভাব 

হইয়। থাকে, তবে কি আঁর তাঁহার! আলম্য দেবীর 
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সেবায় নিযুক্ত হয়েন? না ত্বরায় পৈতৃক সম্পত্তি সমুদয় 

অপব্যয় করতঃ নিঃস্ব হইয়! পড়েন? 
ভূমগ্ডলে যত প্রকাঁর ভাষা গ্রচলিত আছে, তমধ্যে 

মংস্কৃত ভাষার সদৃশ উত্কুষ্ট তম ভাষা দ্বিতীয় অবলোকিত 

হয় না। যিনি এই ভাষার রমাস্বাদন করেন নাই 
তাহাকে এক প্রকার প্রতারিত বলিলেও বলা যায়| ) 

আক্ষেপের বিষয় এই যে আমাদিগের দেশের সাধারণ 
লোকে এই ভাষ! শিক্ষা করেন না। অস্মদ্দেশীয় চতু- 
স্পাঠীীতে এ ভাষা অধীত হইয়া! থাকে, তথাঁয় কেবল 
যাজক, অধ্যাপক ও মন্ত্রদাত। গুরু এই কয়েক শরণীস্থ 
লোঁকে সংস্কৃত ভাঁষ। শিক্ষা করিয়া! থাকেন। সংগ্রতি 
গ্রজাবৎুসল ব্রিটিষৃ গবর্ণমেন্ট কৃপা করিয়। বিদ্যালয় সমূহে 
সৎক্কত ভাষ! পাঠনার নিয়ম প্রচলিত করিয়া প্রজাগণের 

যার পর নাই উপকার সাধন করিয়াছেন। চতুগ্পাঠীতে 
যে প্রণালীতে এ ভাষা অধীত হইয়| থাকে, তাহা কোন 

ক্রমেই উত্তম প্রণালী বলিয়। স্বীকার কর! যায় না, কারণ 
তথাকার ছাত্রের! অুদ্ধ স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণশিক্ষ! করিয়! 
ব্যাকরণে উপনীত হয়; তাহার! গণিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 
থাকে। আন, পাই, কাহন, সের, কিবূপে অন্কপাত 
করিতে হয় তাহা! পধ্যন্তও জানে না, ব্যাকরণে উপস্থিত 
হইয়। তাহারা দিশে হারা হর, যে হেতু সাহিত্যে কিছু 
মাত্র দৃষ্টি না থাকাতে ব্যাকরণে তাঁহাদিগের বুদ্ধি গ্রবেশ 
করিতে পারে না। আঁচার্ধ্য মহাশয়ের] সর্বদাই ছাত্র- 
দিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিয়! থাকেন যে ব্যাকরণ 
যমুদায় শাস্ত্ের চক্ষু স্বরূপ, উহ! অগ্রে হদ্দীত করিতে 
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ন| পাঁরিলে অন্যান্য শান্তর প্রবেশাখিকাঁর হয় না; এই 
বলিয়। আদৌ ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতে দেন, উহ! আবৃত্তি 
করিতে অভাবতঃ দুই তিন ব্সর সময় অতিবাহিত হয়, 
তদনন্তর অর্থের নহিত অভ্য(স করিতেও তিন চারি 

বমর সময়ের সাপেক্ষ হইয়া উঠে, তাঁহাতেও সম্যক 
ব্যুৎ্পত্তি জন্মে না। কিন্ত ধদি এ ছাত্রদিগরকে প্রথমে 
দুই এক খানি সরল সাহিত্য ও তৎ সমভিব্য।হাঁরে কিছু 
কিছু গণিত অভ্যাম করাইয়। ব্যাকরণ পড়িতে দেওয়! 
হয়, তাহ! হইলে ব্যাকরণ আঁর তাহাদের পক্ষে তাদৃশ 
কাঠন বোধ হয় না, তখন অপ্প অময়ের মধ্যে তাহার! 
উহার ভাঁবার্থ হৃদ্দাত করিতে সক্ষম হয়। সকল জাতীয় 

লোকে অগ্রে কিছু কিছু ভাষা ও তৎ্পরে ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্ীধ্যাপক মহাশয়েরা 

এই আঁধাঁরণ নিয়মের বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
বাহ! হউক কালের গতি ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া উঠি- 
তেছে, সুদ্ধ এক ব্যাকরণ লইয়1 ৬৭ বৎসর সময় অতি- 

বাহিত কর! কর্তব্য হইতেছে না, অন্যান্য শাস্ত্র কিছু 
কিছু জানা আবশ্যক । অতএব নংস্কত শিক্ষক মহাশয় 

দিগের বর্তমান রাঁজ-পুরুষগণের শিক্ষা! প্রণালী অবলম্বন 
করিয়। অধ্যাপন। কাধ্য সম্পাদন করা অর্বতোভাঁবে 

বিধেয় | 

চতুষ্পাঠীর শিক্ষক ও ছাত্রের! অচরাচর মাতৃ ভাষায় 
কথোপকথন করিয়। থাকেন । কিন্তু এ ভাষাঁয় অবজ্ঞাও 

করিয়া থাকেন। ই'হাঁদিগের বিষয় কর্দে নিপুণত! 
শুনিলে আঁস্যে হাস্য আঁমিয়! উপস্থিত হয়। বিষয় 
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খক্রান্ত একখানি পত্রিকায় চিটিতলব খাঁজানা পং* 
এইরূপ লিখাছিল। একজন সংস্কৃত শাস্াধ্যায়ী এ 

পত্র খানি এইরূপে' পড়িলেন যে, ন তাহার না অন্য 
ব্যক্তির কাঁহারও অর্থের অবগতি হইল না, যথা চিটিত 
লবখা৷ জানাঁপৎ। অন্য এক চতুষ্পাঠীর ছাত্রের হস্তাক্ষরে 
দুষ্ট হইল, তিনি দুই আঁনাঁর জল খাঁবার কিনিয়! ছিলেন 
তাহার হিসাব এইরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, যথা 
আঁষাঁস্য সপ্তম দিবষে ক্রীত জল পানীয় সামগ্রী দুই 
আনার। প্রায় সর্বদাই এরূপ দেখ। যায় যে ব্রাহ্ষণ 
পপ্তিতগণ ভূমি সংক্রান্ত একখানি পাট্রা বা একখানি 
কবচ লিখাইবাঁর জন্য বিষয়ী লোকদিখের উপাসন! 
করিয়| খাঁকেন, ইহ কি লজ্জার বিষয় নহে? তীহার! 
যকিঞ্চিৎ সংস্কৃত ভাঁষ! শিক্ষ। করিয়াছেন বলিয়। মনে 
মনে অহঙ্কার করিয়। থাকেন, কিন্ত এরূপ অহঞ্কাঁর কর! 
কি মুড় বুদ্ধির কর্ম নহে? যুবা সন্প্রদারীদিগের 
মধ্যেও অনেকেই এরূপ সংস্কৃত ভাঁষাঁধ্যায়ীদিগের ন্যায় 
বাঙ্গাল। ভাষায় অশ্রদ্ধ! করিয়। থাকেন। তাঁহারা জাতীয় 
সন্বর্ধন| ও স্বাগত গ্রশূ জিজ্ঞাসা কর! পরিত্যাগ করিয়া 
ইংরাঁজ জাতির অনুকরণ করিয়া থাকেন এবং স্বীয় ভাষায় 
কথা বার্তা কহিতে কহিতে তাঁহাঁর মধ্যে অনেক ইতরাজী 
শব ব্যবহার করেন, এরূপ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করা 
তাহারা এক প্রকার শ্লীঘাঁর বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকেন, 

তাঁহার কাঁরণ এই যে বিশুদ্ধ বাঙাল] বা বিশুদ্ধ ইংরাজী 
ভাষায় কথোপকথন করেন, এত দূর পধ্যন্ত তাহাঁদিগের 

* সংক্ষেপে গরগণার পরিবর্তে গং লিখিবার রীতি আছে। 
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পাঠ অগ্রগামী হয় নাই। অনেক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় 
লোকে তাহাদিগের এরূপ বিমিশ্র ভাঁষাঁয় কথোপকথন 
করিতে দেখিয়। বিদ্রপ করিয়| থাকেন। এরূপ উপহাসের 
স্থল ন1 হইয়া বিশুদ্ধ নাই হউক, চলিত বঙ্গ ভাষায় কথা- 
বার্তা কহ উত্তম বলিয়। বিবেচিত হইতেছে । এ যুবা- 
সম্পূদায়ীদিগকে বা্সালা ভাঁষায় কোন পত্রাঁদি লিখিবার 
সময় আমাদিগকে সঙ্ক,চিত হইতে হয়, কারণ এ পত্রাঁদি 

দ্বারা তাহারা আপনাদিগকে অবমানিত বোধ করিয়া 

থাকেন। হায়! তাহাঁদিগের কি চমৎকার স্বদেশানুরাগ | 

যে যে স্থানে গবর্ণমেন্ট সাহীয্যক্ত বাঙ্গাল পাঠ- 
শ|ল! গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তৎ তৎ স্থানে মাতৃ ভাষার 
স্ুচারুরূপ আলোচন। হইয়া থাকে! কিন্তু যে স্থানে 
উক্ত রূপ বিদ্যালয় নাই তথায় অদ্যাপিও জঘন্য শিক্ষা 
প্রণালী চলিতেছে, এমন কি তথাঁয় সাহিত্য ও নীতির 
কোন প্রসঙ্গই নাই। সাহিত্যের মধ্যে গুরু মহাশয়ের! 
গার বন্দন।ও ওরুদক্ষিণ| ছাঁত্রদিগ্রকে পড়াইয়। থাকেন, 
নীতির মধ্যে চাণক্যের শ্লোক পড়াইবাঁর রীতি আছে, 
কিন্তু যাহারা সংস্কৃতের জলও স্পর্শ করেন নাই, তীহাঁ- 
দিগের নিকট হইতে যত শুদ্ধ উচ্চারণ ও অদর্থ সংগ্রহ 
হইতে পারে তাহ! পাঠক মহাশয়ের| বিবেচনা করিতে 
পারেন। পুর্বে গুরু মহাঁশয়দিগের পাঠশালায় গ্রয়ো- 
জনীয় বিষয়, চিঠা জমাবন্দী ও পত্র কৌমুদী প্রভৃতি 
অধীত হইত, দুর্ভাগ্য ক্রমে সংপ্রতি রহিত হইয়া আমি- 
য়াছে, কারণ গুরু মহাঁশয়দিগের মধ্যে এ মকল বিষয়ের 

শিক্ষক পাওয়া দুর্লভ হইয়! উঠিয়াছে। অধুনা দেখা 
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যাইতেছে, অনেক অজ্ঞলোঁক, যাহারা উপার্জনে নিতান্ত 

অক্ষম তাহারাঁই এক এক খান মুদিখাঁনাঁর দোকান ও এক 

একটী পাঠশালা খুলিয়া বমির! আছেন | এ মকল পাঠ- 
শ|ল1র ছাত্রেরা কিছু কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া থাকে, 
কিন্তু গণিত পেক্ষা সরল সাহিত্য অণ্প বয়স্ক শিশুগণের 

পক্ষে বিশেষ উপকারী মন্দেহ নাই। 'আতএব ঘথায় 

গবর্ণমেন্ট সৎক্রান্ত বিদ্যালয় নাই তথাকার অধিবাঁপী- 
দিগের, যাহাতে মাভৃভাষ। উন্তরত পদবীতে পদার্পণ 
করেন, সেবিষয়ে সচেষ্ট হওয়। নিতান্ত আবশ্যক। 
পূর্বোক্ত শিক্ষকগণের হন্ডে অন্তান অর্পণ করা অন্যন্ত 

মুঢ়ের কর্্। 
বিদ্যা শিক্ষ। কর। সাধারণের নিতান্ত আবশ্যক 

হুইলেও তদ্দিষয়ে কাঁলাকাঁল বিচাঁর করা কর্তব্য । নিতান্ত 

শিশুদিগকে বিদ্যানুশীলনে প্রবর্তিত করা কোন ক্রমেই 
যুক্তিনিদ্ধ নহে। যেরূপ অপন্ধ বাশে ঘুণ ধরিলে সেই 
কাশ অকর্ম্ণ্য হইয়) যায়, মেইরূপ অণ্প বয়ক্ক বাঁলক- 
গণের কৌমল মনে চিন্তাঘুণ ধরিলে তাহাদিগের শরীর 
চিরদিনের জন্য অপটু হইয়া পড়ে । অত্যন্ত ম!নমিক 
পরিশ্রম ব্যতীত বিদ্যা! লাঁভ কর! যায় না। মানসিক 
চিন্তার ক্ষুধামান্দ্য হয়। বিদ্যাথাগণের পেশী ও গ্রন্থি 
সকল শিখিল হইয়া! পড়ে, বেহেতু তাহারা এককালে : 
কায়িক পরিশ্রমে বিসর্জন দিয়া বসেন। তীহার!কেবল 
মানসিক পরিশ্রম করেন বলিয়! সর্বদাই অজীর্ণ উদরাঁ- 
ময় বাঁত প্রভৃতি রোগ ভেগ করিয়। থাকেন । বিদ্যার্থা- 

_দিগকে জিজ্ঞাস্য এই, যে বিদ্যাভ্যাজের ফল কি জীবন 
শু 
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ধারণ নাঁ শরীর পতন? যদ্দি দীর্ঘ জীবন সর্বাপেক্ষা 

বাঞ্চনীয় হয়, তবে পরিমিত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যো- 

পার্জন করা, কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম ও কিয়ৎক্ষণ 
নির্দোষ আমোদ প্রমোদ ও প্রাহ্ছে এবং সায়াহ্ছে কিছু- 

ক্ষণ পদত্রজে ভ্রমণ করিয়। নুখম্পর্শ সমীরণ মেবন করা 

তাহাদিগের পক্ষে সর্ব[ংশে শ্রেয়ক্কর। এরূপ করিলে 

সস্থ শরীরে বহুদিন জীবিত থাকিতে পারা যাঁয়। 

শিশুগণ ঘত ক্রীড়া কুর্দন করিবে ততই তাহার! 

মবল ও পুষ্টা্গ হইতে থাকিবে । এইক্ষণে আর অস্মত- 

মুখ শিশুদিগকে ক্রীড়া কুর্দন করিতে লক্ষিত হয় না, 

তাঁহার! কেবল কতকগুলি পুস্তক লইয়া নিয়ত চিন্তার্ণবে 

নিমগ্ন থাকে। « অজরামরাঁবহ প্রাঁজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ 

চিন্তয়েৎ ” যুবাঁগণই এই বচনের অনুগমন করিয়! থাকে। 
বর্তমান সময়ে বালকগ্ণ এ বচনের অনুগামী হইতেছে 

ইহা|! কি দুঃখের বিষয় নহে? এ শিশুগণের জনক 

জননীর চিত্তে কি অপত্য-স্সেহবৃত্তির অবস্থিতি নাই? 

অর্থ-লিপৃষার কি মহীয়সী মহিম!] ! 
ইদানীত্তন যুবাদিগ্নকে সর্বদা পীড়িত, অপ্পাহারী, 

দুর্বলকায় দেখ! যায় ; কিন্তু গ্রাচীনের। তাহাদিগের 

অপেক্ষা! শত গুণে দৃঢ় কায, কউ মহিষ, ও অথিক আহারে 

নিপুণ । অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে, আট 

দশ বসর বয়স পর্য্যন্ত পুস্তকের সহিত গ্রাচীনদিগের 

অন্দর্শন হয় নাই, একালে ত্ীহার! কেবল মনের ্ক্তিতে 

ক্রীড়া কুর্দন ও ব্যায়াম করিয়া বেড়াইয়৷ ছিলেন বলিয়া 

ত্াহাদিগের শরীর এরপ সুস্থ ও সবল আঁছে। নিয়মিত 
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শারীরিক পরিশ্রমের গুণ এই যে, তদ্দারা ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, 
ক্ষুধা বৃদ্ধি দ্বারা আহার বৃদ্ধি হুইয়! থাকে, আহার বৃদ্ধ 
দ্বারা পুষ্টী্গ ও বলিষ্ঠ হইয়। থাকে! এবং সার্বক্ষণিক 

অঙ্গচাঁলনা দ্বারা পেশী সমুদায় দৃঢ় হইয়া শ্রমক্ষম ও 
কট সহিষ্ হইয়া উঠে। এস্থলে এমন প্রশব উপস্থিত 
হইতে পারে ঘে, ইদানীং লেখ! পড়ার যেরূপ উন্নতি 
হইতেছে তাহাতে অধিক বয়সে বিদ্যাভ্যান আরম্ত 
করিয়। সকল শাখায় কিরূপে পারদর্শিতা লাভ করা যাঁয়। 
এ প্রশৃকে ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, কারণ নিতান্ত অপ্প 
বয়সে বিদ্যাভ্যান আরস্ত করির। অপ্পকাল জীবিত থাকা, 
আর কিঞ্চিৎ অধিক বয়মে আরস্ত করিয়। অধিক কাল 

জীবন ধাঁরণ করা, শিক্ষা! বিষয়ে উভয়েরই একরূপ ফল। 
যুবাগণ বিদ্যাভ্যাসানন্তর যখন বিষয় কর্মে প্রবৃত্ত হন, 
তখন আর তাহাদিগের মানসিক পরিশ্রম করিবার 

ক্মমত| থাকে না, জুতরাৎ তৎকাঁলে বিদ্যানুশীলন বিষয়ে 
এক প্রকার বিরত থাকেন। কিন্তু একেবারে ক্নান্ত না 

হইয়া আজীবন কিছু কিছু অনুশীলনের উপাঁয় করা কি 
সৎপরামর্শের কাধ্য নয়? তরুণাবস্থায় বৃথ। কর্শে যে 
সময় ব্যয়িত হয়ঃ সেইকাঁলে বিদ্যাবিষয়ের এক একটা 

করিরা বিষয় জানিতে পারিলে ভাঁবীকালে বিদ্বান বলিয়! 
প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে। (বিদ্যালয় কেবল 
পরীক্ষার স্থান অর্থাৎ বাটীতে কিরূপ চচ্চ৭ করা হয় 
পাঠালয়ে তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া মাত্র। যখন 

বোধাধিক্য জন্মে তখন স্ব স্ব আলয়ে অনুশীলন ব্যতীত 
বিদ্যায় সম্যক ব্যুৎ্পত্তি জম্মে না)। অতএব বিদর্যার্থা- 
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গণের প্রাীনদিগের অনুমরণ কর! ও যাবজ্জীবন বিদ্যা- 
ভ্যানে তৎ্পর থাঁক1 অতীব কর্তব্য । 

শরীরের সহিত মনের এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে 
ঘে, একের অন্গখে উভয়ই আনুখী হয়। শরীরে পীড়। 
জন্মিলে মন লুস্থ থাকিতে পারে না এবং মনে দুর্ভাবন| 
উপস্থিত হুইলে শরীরও স্বচ্ছন্দ থাকে না। আঁমা- 
দিণের দেশে দৃষট হইতেছে ষে, ব্যবহারাঁজীব, চিকিৎ- 
সক, গ্রন্থকর্তা ইত্যাদি ব্যক্তিগ্রণ নানা রোগাক্রান্ত ও 
অপ্পায়ু হইয়! থাঁকেন, এবং শারীরিক পরিশ্রমী অজ্ঞ 
লোকের! স্বচ্ছন্দ শরীরে বহুদিন জীবন ধারণ করিয়। 
থাকেন। 

বর্তমান গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে নিঙ্গ,ভগ্রাঁয় বিদ্যা 
জ্যোঁতিকে পুনরুদ্রীপ্ত করিতেছেন বটে, কিন্ত তাহাঁতে 
আমর! বিশেষ সুখী হইতেছি না রাজ-পুরুষের 
বিদ্যা শিক্ষার যে নিয়ম গুলি নিরূপিত করিয়াছেন তাহা 

পরিমাণের অতীত! আমর] বুঝিতে পারিতেছি ন] 
যে, কিজন্য তাহার] প্রক্কতি-পুপ্জের আধু ও বলের 

প্রতি দৃ়ি না রাখিয়া বিদ্যা বিষয়ে অযথা উৎমাহ গ্রদ্দান 
করিতেছেন। যদি তাহাদিগের প্রজানিচয়ের বলের প্রতি 

দ্টি থাকিত, তবে অবশ্যই বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়ামের 
প্রথা নির্দিষ্ট হইত। যদি তাহাদিগের প্রজাঁগণের 

দীর্ঘ জীবনের বাসনা থাকিত তবে কখনই অপ্প বয়ঙ্ক 
বালকগণের উপর ছাঁত্ররৃত্বির নিমিত্ত সমধিক কঠিন কঠিন 
পুস্তক নির্দিষ্ট হইত না । দশম বা একাদশ বৎদর 
বয়সে বাঁল্গাল। ছাত্ররৃত্তির পরীক্ষা, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ 
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বহসর বয়ঃব্রমকাঁলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রবেশ্শিক! পরীক্ষা 
তগ্পরে বিংশতি বাঁ একবিৎশতি ব্সরের মধ্যে এল) এ, 

হইতে দিবিলিয়ান পরীক্ষা, এই অমুদায় নিয়ম গুলি 

হুতভাগ্য বাজালীদিগের পক্ষে রাজ! যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণা 

রোঁছণ সদূশ। এক্ব্প সময়ের মধ্যে সমস্ত উপাধি 

গুলি লাভ করিতে কি ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদিগের শরীরে 
আর কিছু থাকে ? 

সংগ্রতি আমাদিগের দেশে গ্রন্থকর্তীর অপ্রতুল নাই 
কিন্তু অদ্যাপিও বঙ্গভাযষা শিক্ষা! বিষয়ে অনেক গ্রন্থের 

অভাৰ দুরীরত হয় নাই | দুর্ভাগ্য বশতঃ গ্রন্থকার মহাঁ- 

শয়েরা অর্থলালসারৃত্তি তৃপ্তির মানসে দবরুহ দুরুহ 
ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়! শিশুগণের পরকাল 
খাইতে বসিয়াছেন। ইক্ষ,ল দমুহের তত্বীবধায়ক মহাত্মা- 
গণের সমীপে নিবেদন এই যে, তাহারা যেন, অবিবেচক 
অনুবাদ কর্তাদিগের অনুরোধ পরতন্্র হইয়1 তাঁহাদিগের 

সকল গ্রন্থ গুলি বাঙ্গাল! ছাত্ররৃত্তির পরীক্ষার নিখিত্ত 

নিরূপিত না করেন। 

কি আঁক্ষেপের বিষয়! যেমন কোন চির-দরিদ্র 

ব্যক্তির কলত-বিদ্য সন্তান তর্ধোপাঙ্জনের উপক্রমেই 
কোন উদ্কট পীড়ার অকর্ণ্য হইলে, সেই ব্যক্তির অপ- 
রিসীম মনস্তাঁপ সমুপস্থিত হয়; ঘেমন কোন বণিক 
বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা সমধিক লাভানন্তর তত্তৎপণ্য পুর্ণ 
তরখি-সহ অকুল সমুদ্র ও বৃহৎ রুহ নদ নদী অতিক্রম. 
পূর্বক সদনসমীপে সামান্য নদীতে নৌকা সহ জলমর্ 
হইলে সেই বণিকের মনোদুঃখের আর পরিসীম! থাকে 
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না; সেইরূপ যখন আমর! শুনিতে পাই যে কোন 
এক ছাত্র বহু আয়াসে ও প্রচুর যত্বে বিদ্যাভ্যাস করিয়। 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতেছে, তখন আমর! সুখ অসলিলে 

ভাসিতে থাকি, আবার যদি কিয়দিন পরে শ্রতিগোচর 

হয় যে, সেই ছাত্রটা কোন নিদান পীড়াঁয় আক্রান্ত ব| 
গ্তানু হইয়াছে তখন আাদিগ্রের বর্ণনাতীত শোক 

আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং মনে এরূপ বিবেচনার 
আবির্ভাব হয় যে, মেই ছাঁত্রটার নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়! বিদ্যাশিক্ষা না করাই ভাল ছিল। 

যাহ! হউক এস্থলে বঙ্গীয় ব্যক্তিদিগকে আরও কিছু 
বলিয়! প্রস্তাব পরিসমাপ্ত করিবার বাঁসন1 ছিল, কিন্তু 

বাছল্য ভয়ে সে বিষয়ে বিরত হইলাম, এই মাত্র বক্তব্য 

যদি তাহাঁদিগের অভ্রান্ত অক্রত্রিম অপত্য নেহ থাকে; 

তাহা হইলে স্বপ্প বয়স্ক শিশুদিগকে অধ্যয়নে নিয়োগ 

করিবেন না, এবং তাহাদিগকে তগ্রে জাতিভাঁষা ও 

জাতীয় ধর্মের উপদেশ প্রদান ন1 করিয়া অন্য ভাষা 

শিক্ষা দিবেন না, এই নিয়মের অন্যথা! করিলে ভবিষ্যতে 

যৎ্পরোনাস্তি মনস্তপ পাইবেন সন্দেহ নাই। 

স্বাধীনতা ও অধীনতাঁর সুখ দুঃখ । 

পৃথিবীর এক এক প্রদেশে এক এক জাতীয় লোকে? 
বাম। প্রত্যেক প্রদেনীয় লোকের ভাষাও আচাঁর ব্যব 

হার গৃথক্পৃথক। যাহাদিগের ভাষা এক ও যাঁহাদিগে? 

আচার ব্যবহারও এক রূপ” তত্রত্য লোকেরা যেম? 
এ 
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সজাঁতীয় লোকের স্বভাব ও মনোগত ভাব অবগত হয়, 
বৈদেশিক লোকে বু অনুসন্ধানে ও সবিশেষ যত্তে তাহা- 
দিখের গড় মনোর্ত্ি সেরূপ জানিতে মম্যক সমর্থ 
হইতে পারে না। এই জন্য তন্তৎ গ্রদেশ সেই সেই 
অধিবাঁদীদিগের শাসনাধীন থাক বিধেয় | যদিও স্বাধী- 
নত সকলেরই উদ্দেশ্য কিন্তু বিদ্য] বুদ্ধি সকলের সমান 
নহে, এই নিমিত্ত শাসনপ্রণালী মাঁনবগণের যে অত্যাব- 
শ্যক তাহার আর সংশয় নাই। ধর] পৃষ্ঠে যত প্রকার 
শাসন-প্রণালী প্রচলিত আছে তন্মধ্যে সাধারণ তন্ত্র 

শীসন-প্রণালী সর্বোত্রুষ ও সর্বপ্রশৎসনীয়। এ প্রণা- 
লীর মাহাত্মো উত্তর আমেরিকার ইউনাইটেড রাজ্যের 
ও ইউরোপের অন্তর্ণত সুইজরলও দেশের অধিবাসীরা 
সকল জাতি অপেক্ষা সমধিক সুখী । যদি সমুদায় লোকে 
এ গ্রণালীর বশব্তী্ হয় তবে আর অবনীতে ভূরি ভূরি 
জীবের শোণিত নদীরূপে প্রবাহিত হয় না, প্রকৃতি 
পুর্জের সর্বস্বান্ত হয় না, দুর্ভিক্ষ কালীন অনাহারে মনুজ 
সমুদয় হ্তত্যুমুখে পতিত হয় না, এবং রাজ্য মধ্যে যুদ্ধের 

ক্ষতিপূরণ জন্য প্রজাঁগণের প্রতি নিদারুণ করও নির- 

পিত হয় না। ধন্য দুরাকাজ্জরত্তি! তোমার কি মহীয়সী 
মহিম1! যখন তুমি এতাদৃশ মহ পাপানুষ্ঠানে তৎপরা, 
তখন তোমার অসাধ্য আর কি আছে। 

স্বাধীনতা ই প্রকৃত জুখ ও অধীনতাই প্রকৃত দুঃখ। 
অধীন জীবের. কফ্টের ইয়ত্তা নাই। কোঁন বিহজগমকে 
পিগ্জরে আবদ্ধ পুর্বক উত্তম উত্তম ভোজ্য প্রদ্দান করিলে 

সেকিনুখী হয়? তাহার সুখান্ুভব হইলে কখনই সে 



১৬ অমনজ-সংশ্থরণ। 

পলাইবাঁর চে! করে না । কোন মানুষকে নিয়ত নির্জন 

গৃহে রাখিয়। তাহাকে উৎরুত্ অশন বসন প্রদান করি- 

লেও সে আপনাঁকে কারারুদ্ধের ন্যায় জ্ঞান করে, করিণ 

তাঁহার স্বেচ্ছাচারে আহার বিহার ও অজ হয় না। মেই- 

রূপ অধীনতাশৃঙ্বলাবদ্ধনিবন্ধন বিবিধ সুখকর বস্তু 
সত্তেও আমর! সুখী হইতে পারিতেছি না। গোঁ, মেষ 

মহ্যাদি পশু সকল যেমন আবহমান মনুষ্যের কর্তৃত্বা- 

ধনে অবস্থিত, আমরাও তদ্ধপ বিদেশীয় লোকের বশী- 

ভূত। বাঙ্গা, [লীদিগের বুদ্ধিরৃত্তি ও হিতাহিত বিবেক 

শক্তি থাকিয়াও নাই, কারণ ভীহাঁর! একভা, পরিশ্রম, 

অধ্যবসায় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! গুণে বর্জিত, এই সকল ৩৭ 
| থাকিলে মনুঘ্য নামের গৌরব রক্ষা হয় ন! এবং এ 

সমস্ত গুণ ন| থাকিলে লোকে সৌভাগ্যশালীও হইতে 

পারে না? যেমন মহাঁকায় মহীরুহ সমস্ত তলঙ্থ শ্যত্তি- 

কার রদ অম্যকাকর্ষণ পূর্ববক হৃফপুষ্ট ও বর্ধিব হয়, ও 

তন্ম,লস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁদপ গুলি সম্যক রসাকর্ষণ করিতে 

ন পারিয়। ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ 

রাঁজপুরুষগণ স্বাধীনতা জন্য উত্তরোত্তর তেজিয়ান 

হইতেছেন, এবং অধীনত জন্য ক্ষুদ্র প্রজাগণ দিন 

দিন ক্ষীণ হইতেছে। তন্নিমিত্ এই বাকজালীদিগের 

প্রতি রাজপুরুষদিগের দ্বেষভীব নাই, যদ্দি থাকে তবে 
তাহা “ আকাশ কু্গমের দুর্ণন্ধ ভয়ে গ্রাঁণেক্দ্রিয়ের গ্রতি- 

রোধ মাত্র” 

মহছ্ অন্তঃকরণ স্বাভাবিক স্বাতন্ত্য- প্রিয় | যদিও আমরা 

রাজশাসনাধীন বটে, কিন্তু আত্মার যথেচ্ছ বিনিয়োজন 
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বুদ্ধির যথেচ্ছ পরিচালন ও যথেপূসিত ধ্ষিয় পরিচিন্তানে 

মনুষ্য মাত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন” অতএব আঁত্মাবলম্বন 
করাই গ্ররুত মন্ুযের কর্ম, কখনই পর গ্রত্যাশী হওয়। 

উচিত নহে । অস্মদ্দেন্ীয় মনুষ্য সকলের কেমন নীচ 

প্রকৃতি প্রায় অনেকেই শ্বরৃন্তি লাভে সর্বদা ব্যস্ত। 

শ্বরৃত্তি অত্যন্ত কটদ ব্যবমায়, যেমন কোঁন বিশ্ঞলোক 

মলিন বসন পরিধান করিয়া ভদ্র সমাজে যাইতে সক্কষ,- 
চিত হন, যেমন কোন অস্তান্ত লোক সম্মহথে উত্তমর্ণকে 

দেখিলে সন্কচিত হন, যেমন কোন দুক্ষপ্মশালী ব্যক্তি 
দাথ সমীপে গমনে কুষ্িত হয়, ভৃহাও সেইরূপ 
স্বীয় গ্রভূর নিকটে নিরন্তর কুণ্টিত থাকে । আহ1! 
যকিঞ্িৎ বেতনের জন্য অমুল্য জীবন থনকে বিক্রয় 
কর! কি বুদ্ধিমান জীবের কর্ম? যথ। সময়ে একান্ত চিন্তে 
এভূর কাধ্য সম্পাদন কর? ভূত্যদিগের প্রধান ধর্ম, আন্য- 
থায় গ্রভাঁরণ। জন্য পাপগ্রস্ত হইতে হয় । কিন্তু শরী- 

রের অবস্থা সর্ধদা অমাঁন থাকে নানির্দয় প্রভূরা কি 

তাহা বিবেচনা করেন? মেবকদিগের কাঁধ্যে ত্রুটি 
দেখিলে এ প্রভুরা অমিশর্মার ন্যায় আ্বলিয়া উঠেন, ও 
তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎ্দনা এবং প্রভাঁরও করিয়। 

থাকেন, তেমন তেমন হইলে কর্মচ্যতও করিতে ছাড়েন 
না| তাহার কহেন যখন রীতিমত বেতন দি, তখন 
রীতিমত কাম্য চাই। ভূত্যগণ অকলেরই অবজ্ঞেয়, 
এক্সন্য শাস্্রক ভারা মেবকদিগের উপর হিথি নক্ষুত্র ও 

দিকশুল।দির শুভাশুভ যাত্রিক নিয়ম নিরূপিত করেন 

ন।ই। গরভুগণের আঁজ্ঞান্ানে তাহাদিগকে কার্ধ্য করিতে 
৮) 
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হয়। এই কাঁরণ লোঁকে বলে “পরারমেবা যন্ত্রণ অপেক্ষা 
সমধিক ক্রেশদায়িনী+ | 

বর্তমান রাঁজপুরুষের! পুর্বাহ দশ ঘণ্ট। হইতে অপ- 
রান পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত চাকুরীর সময় নিরূপণ করিয়াছেন। 
হিন্দরিগকে অগত্যা বেলা এক গ্রহরের মধ্যে আহার 

করিতে হয়, যেহেতু ত্রীহার| অন্য জাতির স্প্সটান্ন 
ভোঁজন করেন না এজন্য কন্ম স্থানে আহারের সুবিধা 
হয় না। এ সময়ের মধ্যে হিন্দুগণের নিত্য কন্ম সন্ধা 
বন্দনাদি জচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া অমস্তব। বেলা 

এক প্রহরের মধ্যে আহার করিলে অজীর্ণ দোঁষ উপস্থিত 
হইয়া! আমাশয়াদি রোগোৎপাঁদন করে, যেহেতু এক 
প্রহর সময় ভোজনের প্রত কাঁল নয়। কিন্তু ইংরাজ 
জাতির! দিব! দুই প্রহরের পরে আহার করিয়। থাকেন। 
শ্ববৃত্তি অবলম্বীদিগকে কাঁ্ঠাসনে বসিতে হয় কেহ কেহ 
কহেন গ্ররতিনিয়ত কাঙ্ঠাসনে উপবেশন করিলে অর্শ 
রোগ জন্ষিয়! থাঁকে। যাহা হউক যাহাতে দেহের 

হাঁনি ও ধর্মের হানি, তাঁহ। অস্মদাদির অবশ্য পরি- 
ত্যাজ্য। বর স্বহন্তে হল চালনা! করাভাল,বরং স্বকরে 

তোল করা ভাঁল, বরং মস্তকে ভার বহন কর! ভাঁল, বর 

স্বাধীনাবস্থায় সামান্য উপাঁজ্জন দ্বারা শাকান্ন ভোঁজন 

করাও ভাল; কিন্তু শ্ববৃত্তিলন্ধ বহ্বর্থ দ্বারা উত্রুউট 

অশন বসন ভাঁল নহে! এই কারণ শান্কারেরা কহি- 
য়াছেন। যথা, 
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যদ্য্ড পরবশং কর্ম তত্বত্যত্তেন বর্জয়েজ। 

যদ্যদা ত্ববশন্ত্যাত্ততও সেবেত যত্তরতঃ || 

(মন্ুঃ) 

আত্মবশ কর্ম সমুদাঁয় যত্তু পূর্বক অন্পন্ন করিবেক। 

পরবশ কর্ম সমস্ত যত্তুপূর্বক পরিত্যাগ করিবেক। 

সর্বং পরবশং ভুঃখং সর্বমাত্ববশং মুখং। 
এতদ্বিদ] নমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়ে।2 || 

( মনু) 

স্বাধীনতাই সর্বন্ুখ এবং অধীনতাই অর্ধ দুঃখ । 

মংক্ষেপতঃ জুখ দুঃখের এই লক্ষণ | 

খতাঁমৃতাভটাঞ্জীবেত্মৃতেন প্রমৃতেনবা। 

সত্যানৃতাভ্যামপিবা নশ্বরত্্য1 কদাচন।| 

(মনুঃ) 

উঞ্ বৃত্তির নাম খত, অযাচিত যে ধন তাঁহার নাম 

অশ্থত, যাঁচিত ধনের নাম ন্যত, ক্লষি কন্মের নাম গ্রন্থত 

ও বাণিজ্যের নাম সত্যানৃত, এই সকল বৃতি দ্বার! জীবন 

যাত্র। নির্বাহ করিবে, কিন্তু শ্বরৃত্তি কখনই আশ্রয় 

করিবে না। 

মত্যানৃতন্ত বাঁণিজ] তেনটচবাপিজীব্যতে । 
মেবা শরন্তির খাতা তল্মাত্তাহ পরিবর্জয়েৎ || 

( মন) 
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সত্য মিথ্যা মিলিত বাঁণিজা দ্বারা জীবিকা] নির্বাহ 
করিবে কিন্তু সেবা যে শ্ববুত্তি তাহা অর্ধতোভাবে পরি- 

ত্যাগ করিবে। 

দাদ্যস্তকারয়ল্োভাঘক্ষণঃ সংস্কৃতীন্দিজান্। 

অনিচ্ছতঃ প্রভাবত্বাদ্রাজ্ঞাদণ্ডযঃ শতান্যিট || 

€ মন্তুঃ) 

দ্বিজ শব্দে ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় এই 
দ্বিজ যদি দাস্য কর্ট্ে অনিচ্ছক হন, আর যদি কোন 

ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে লোভ গ্রদর্শন পুর্বক দাঁ্য কর্শে 
প্রবর্তিত করেন, তবে সেই ত্রাক্ষণ, রাঁজাদিগের থে ছরর 
শত একার দণ্ডের নিয়ম আছে, সেই দণ্ডের যোগ্য হয়েন। 

মনুর নিয়ম গুলি মাননীয় সন্দেহ নাঁই কিন্ত যুগ- 
ভেদে তৎসমুদয় বিধি আমাদিগের গ্রতিপাঁলন কর! 
দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এইক্ষণে বক্তব্য এই যে মকল 
লোকের অবস্থা মমীন নহে, একারণ কাহাঁকে কাহাকে 

শ্বরৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। নিরন্ন লোকে চাকুরী ন! 
করিলে তাহাঁদিগের কফ্টের আর সীম! থাকিত না! ও 
সন্থদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগের ভৃত্যাভাবে অতিশয় ক্রেশ 
উপস্থিত হইত | যাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের উপাঁর 

আছে তাঁহাদিগের শ্বরৃত্তি আশ্রয় করা অকর্তব্য | বিবে- 

চন] করুন্ যাঁহাঁদিগের ভূষম্পত্তি বা ধন সম্পত্তি আছে 
তাহার যদি শ্বরৃত্তি স্বীকাঁর করেন, তবে দীনত| অম্ম- 
দেশে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হয় অর্থাৎ দুঃখী লোকে 

শ্বৃত্তি না পাইয়া! শীর্ণ হইতে থাকে। যদি আচ্য 
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নিহত রিত্যাঁগ করেন তবে চাকুরীর দুষ্পা প্যত। 

দূরীভূত হইয়া দরিদ্র লোকের অন্নাভাবের হাহাকার 

প্লনি আমাদিগ্রের দেণ হইতে প্রস্থান করে। প্রচুর 

ধনশ।লী হওয়। সকলেরই অভিপ্রেত বটে। যাহাদিগের 

ধন আছে তাহারা যদি বাণিজ্য কাধ্যে ও ঘাহাদিগের 

ভূমি আছে তীহারা যদি ক্লযিকাধ্যে মনোনিবেশ করেন, 

তাহ! হইলে তাহাদিগের শ্বরৃত্তি অপেক্ষা সমধিক লাভ 

হইতে পারে। 

« বাণিজ্যে বশতে লক্ষমীঃ৮ নেই বাণিজ্যে বাজ।- 

লীর! বিমুখ । বিদেশ গমনে জাঁতিভ্র্টের বিভীষিকা 

দণ্ডথরের ন্যাঁয় দণ্ডার়ম।ন রহিয়াছে। কিন্তু কিআশ্চখ্য ! 

ইতিপুর্বে এই কলিকাঁলে হিন্দুদিগের বাণিজ্যের ভূরি 

ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত রি যাইতেছে, কই তখন ত 

তাহারা জাঁতিভ্রষ্ট হইত না। এই বাণিজ্য গ্রভাঁবে 

ইউরোপীয় জাতির যেরূপ বিভবশালী হইয়াছেন তাহ! 

কাহারও অবিদিত নাই। বর্তমান ভারতত্ভূমির অধি- 

স্বামী, তিন শত বগুসর পুর্বে ধাহাদিগের নাম পধ্যন্ত 

সাধারণ লোকের অজ্ঞাত ছিল, তাহারা! বাণিজ্য মাহাত্যো 

প্রতি অর্ধোপরি এশ্বধ্যশালী হইয়াছেন। হিন্দুরা 
যে আদিম অভ্য জাতি ও বুদ্ধিমান এইক্ষণে ইহার! 

পৃথিবীর মকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতেছেন, অত- 

এব ই'হাঁদিগের জীবনে থিকৃ। ভাল, সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ 

ইহ স্বীকার করি, কিন্তু আমাদিণের নিবাসস্থল যেরূপ 
উর্ধরা, পৃথীতলে ইহার তুল্য স্থান কি আর আছে? এই- 
ক্ষণে ইতর লৌকেরা যে রশাদীতে কৃষিকর্ম৷ সমাহিত করি- 
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তেছে, তাহাঁতে কি ভারতভূমির উব্বরতা| গুণের পরিচয় 

পাঁওয়। যাইতেছে? যদি আমরা বিশেষ মনোযোগী 

হইয়া কুষিকর্শা করি তাহা! হইলে নিঃমন্দেহ আমাদিগের 
সমুদায় অভাবের অপনোদন হয়। কি আশ্চধ্য! অনেকে 

এরূপ বিবেচন| করেন যে, কলষি অতি. অভ দ্রকর্ম ও শ্বৃত্তি 

সেবা অতি সৎ্কম্ম। হায়রে দেশাচার! তোর পায় কেটি 

কোটি নমস্কীর। 
কাঁলের গতি অতি কুটিল, ঘাট অঘাট ও অথাট ঘাট 

হইয়| উঠিয়াছেঃ হার! কিছিল কিহল আরওবাঁকি 

হয়। হে ভাঁরতবর্ষবাঁশীগণ! তোমরা ইউরোপীয় লোক 

দিগের অবস্থ] আরণ করা মনে মনে ভাবিয়া দেখ 

তোমরাই পৃথিবীর বব্প্রধান জাতি ছিলে, কোথায় 
তোমাদিগের সে বিদ্যা বুদ্ধি, কোথায় তোমাদিগের সে 

বিভব, কোথায় তোমাদিগের একত।, কোথায় তোমাদিগের 

সমর নৈপুণ্য, এবং কোথায় তোঁমাদিগের সে যশ? 

খৈনি অবনীর প্রত্যেক প্রদেশে কৌমুদী বিকীর্ণ করিতেন । 

কি মনস্তাপ! তোঁমর! ধাঁহাদিগকে [ুচ্ছ বলিয়া স্বণ! 

করিতে, এইক্ষণে সামান্য উদরান্নের জন্য কতা গ্রলীপুটে 
তাহাদ্দিগ্েরই উপাসনা করিতেছ | উশ্বরের অনাধ্য 

কিছুই নাই তিনি মকলই করিতে পারেন। 
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কৌলীন্য প্রথা । 

প্রায় আট শত বর্ষ অতীত হইল, বৈদ্যবংশসস্ত,ত 
বন্গভূমীশ্বর বল্লালমেন কর্তৃক এই প্রথা প্রতিষ্ঠিত হুই- 

ঘাঁছে, দুতরাঁৎ উহ1.অত্যন্ত আধুনিক প্রথা, কোন শাস্তে 

উহার বিধি নাই। বল্লালমেন তৎকালে “আচগারে। 

বিনয় বিদ্য গ্রতিষ্ঠী তীর্থ দর্শনং নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপোদানৎ 
নবধা কুললক্ষণৎ ৮» এই নবগুণ মন্পন্ন ব্ক্তিদিগকে 

কুলীন উপাধি দিয়াছিলেন। এই নিয়মের অন্যথায় অর্থাৎ 
উপরোক্ত নবগুণ বিরহিত ব্যক্তি কুলীন বলিয়! গণ্য হইলে 
পারেন না। কিন্তু এইক্ষাণে কৌলীন্য মধ্যাদ| বৎশান্থু- 

ক্রমে প্রচলিত হওয়াতে বঙ্গ ভূমির দিন দিন দুরবস্থা 

ঘটিভেছে । এ গ্রভাঁবে অস্মদাদির প্রাচীন রীতি নীতি 

ও সনাতন হিন্ু-ধর্মের উত্তরোত্তর মুলোত্পাটিত হই- 
তেছে, এ প্রথা কত বংশজ ব্রাঙ্গণের বংশ ধৃংমে 

তৎপর রহিয়াছে, এতদ্ব(র। শত শত কুলবতী সতীত্ব 
ধর্মে জলাগলী দিতেছে, শত শত তরুণ বয়ক্ষাঁ ললনা 

বিষম বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে ও শত শত সদ্বংশে 

শহ্কর বর্ণোৎপাঁদিত হইয়। পিতৃলোকের জলপিও রহিত 
করিতেছে । ফলতঃ কৌলীন্য প্রথ। যে বক্জদেশের এক 
মছাঁনর্থের নিদাঁন তাহা মুক্তকগ্ে স্বীকার করিবাঁর বাঁধ! 
নাই। কি আশ্চর্য! নবগুণের ত কথাই নাই কুলীন 
বংশজাত বৃদ্ধ ও নান| দোঘাশ্রিত ব্যক্তিরও ভুরি ভুরি 
বিবাহের অভাব থাকে না, আর বংশজ ব্রাঙ্গণ যদি বিদ্ব।ন 

ও সচ্চরিত্র হন তথাপি সর্বস্বান্ত করিলেও তাহার একটা 
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বিবাহ হওয়! দুক্ধর। এই কৌলীন্য প্রথা অন্যান্য জাতির 

তাঁদৃশী অপকারী নহে, কিন্ত ব্রাঙ্মণদিগের কন্যাগত কুল 

হওয়াতে তাহারা অকুলে পতিত হইয়াছেন। 

অম্মদ্দেশীয় বালাগণ প্রায়ই ত্রয়োদশ বাঁ চতুর্দশ বু" 

মরের মধ্যে খতুমতী হইয়। থাকে, কিন্ত কুলীন মহাশয়. 

দিগের গৃহে বিৎশতি ব! পঞ্চবিৎশতি বীনা যুবতীগণ 

অবিবাহ্তীবস্থায় অবস্থিত থাঁকে, কুলীন মহাঁশয়দিগকে 

জিজ্ঞাসা করি, তীহার। কোন্ ধর্ম অবলম্বন পূর্বক এনা; 

দুশ বয়স্থা কন্যাগণকে অন্থচ। রাখিয়া দেন। অন্তানোৎ- 

পাদন জন্য বিশ্ব নিয়ন্ত। রমণীগণের রজস্বলার নিয়ম 

নিরূপিত করিয়াছেন। কুলীন মহাশয়ের বিবেচনা 

করিয়া! দেখুন, কুলরক্ষার অনুরোধে এশিক নিয়ম উল্লঙ্যন 

করিয়| পাপগ্রস্ত হইতেছেন কি না? কন্যা বিক্রেতা 

সকল ব্যভির নিন্দার ভাঁজন হয়, এবং শাঁজ্েও উহার 

অবিিত্ব্ গ্রদর্শিত হইয়াছে, ভাবিয়। দেখিলে কুলীন- 

দিগের মধ্যেও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথ! প্রচলিত হইতেছে। 

কায়স্থদিগের মধ্যে কুলীন কন্যার পণ ও ত্রাক্ধণদিগের 

মধ্যে পাত্রের পণ গ্রহণের রীতি দৃষ্ট হর, ইহাকে বিক্রয 

ব্যতীত আর কি বলা যায়। কন্যা! বিক্রেতা ও পুত্র 

বিক্রেতার মধ্যে গ্রভেদ এই যে, কেহ কিঞ্চিৎ অধিক ও 

কেহ কিঞ্চিৎ ন্থযুন মূল্য লইয়! থাকেন। 

আব্টবর্ষা ভবেদৌণিরী নববর্ধাতু রোহিণী । 

দশবর্ষা ভবে কন্যা! অত উদ্ধং রজন্বলা॥ 

প্রাণ্ডেতু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রধচ্ছতি। 

মানি মাসি রজন্তন্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্থয়ম।। 
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মাঁতাটচৈন পিতাচৈবজোষ্ঠ ভ্রাতা! তখৈবচ। 

রয়ন্তে নরকং যান্তি দৃষ্টন কন) রজস্বলাম্॥ 
(পরাশর নংহিতা )। 

অস্যার্থ। 

অস্ট বর্ষ বয়ক্ষ। কন্যাকে গেরী,নববর্ধা কন্যাকে রোহিণী, 
দশবর্য। কন্যাকে কন্যা বলে। দৃশবর্ষের উর্ধ বয়স্কাকে 
শাজ্ত্রে রজস্বল। বলিয়া কহিয়াছেন। দ্বাদশ বর্ধা কন্যা! 

অবিবাহিতা থাকিলে, ঘদি মেই কন্যার মাসে মাসে খত 

হয় তাহ। হইলে এ কন্যার পিতা এ শোণিত পান করেন, 

এব এ কন্যার মাত। পিত। ও ছ্যেষ্ঠ জতার নরকে 

বাম হয়। 

আন্টবর্ষা ভবেদেযারী নববর্ষ।(তুরোহিণী | 
দণমে কন্যকা প্রোন্তা অত উদ্ধ, রজস্বল1|। 
তম্ম1ৎ সংবন্সরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈত। 
প্রদাতব)া এরণত্বেন নদোযষঃ কালদোযত৪ || 

€(মল্ঃ)। 

অষ বর্ষা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষ কন্য।কে রোহিণী, 
ও দশবর্যা কন্যাকে কন্যা] কহে, দশ বরের উদ্ধ রজ- 

স্বল শব্দে কথিত হইয়াছে, এই হেতু পণ্ডিতের! দশ 
বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে যত পুর্বক পাত্রস্থ করি- 

বেন, তখন আর কাল দোষ গ্রাহ্য নহে। 

যানত্ত বন্ধ্যা মৃতনঃ স্পশস্তি। 

তুলৈগঃ মকামামপিমাচ/যানা | 

ঘট 
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তাবন্তি ভূতাঁনি ছতাঁনি তাভ্যাঁং। 

মাতা] পিভৃভ্য। মিতি ধর্ম বাদ ॥ 
( বিষ ন্মৃতি)। 

অবিবাঁহিতাবস্থার কন্যার যত বাঁর রজোযোগ হয় 

তাহার পিত। মাতা তত গ্রাণীহত্যার পাঁপে পাপী হন। 

শীস্তের এই সকল বিধি সত্ব যাহারা আধুনিক 

কৌলীন্য প্রথার অনুরোধে বিংশতি ও পঞ্চ বিংশতি 

বধী়া কন্যাথণকে অবিবাহিত। রাখিয়| দেন, তাহারা কি 

বলির যে হিন্দু সমাজ মধ্যে গণ্য হয়েনঃ বুঝিতে 

পারি না। ্ 

রুসবা পরীক্ষং কান্ত স্ব রণোতি কামিনী বরং 

বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা 

দরিদ্রায়চ মৃখণয় যোগিনে কু্সিতায়চ 

অত্যন্ত কোপযুক্তায় চাত্যন্তদর্ম,খায়চ 

পাপলায়াঙ্গসহীনায় চাঁন্ধাঁয় বধিরায়চ 

জড়াঁয় চৈৰ মুখায় ক্লীবতুল্যা়পাপিনে 

ব্রক্মহত্যাং লভেঞ্ মোপি যঃ স্বকন্যাং দদাতিচ | 

(ব্রক্ষবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড)। 

গুণ হীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র; মুরখ, ষে।গী, কুৎসিত, 

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, অত্যন্ত দুর্ঘখ, হীনাঙ্গ, অন্ধ, বধির, জড় 

ও ক্রীব তুল্য এবং পাপাত্মা ইহার যে কোন দৌবাশ্রিত 

পাত্রকে, যে ব্যক্তি কন্য] দান করে? তে ব্র্ধ হত্য। জনিত 

পাপ গ্রস্ত হয়, এজন্য কন্যাকর্ত। কামিনীর কীন্তের গুণা- 

গুণ পরীক্ষা করিয়। কন্যা দান করিবেন। এই শান্ত 

অগ্রাহ্য করিয়৷ কুলীন মহাশয়ের! বৃদ্ধ ও গুণ হীন ব্যক্তি 
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দিগকে কন্যা দান করিয়! পাপগ্রস্ত হইতেছেন কিনা? 
পাঠক মহাঁশয়েরা বিবেচনা! করিবেন। 

কুলীন সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ 
স্বভাঁব হইয়! গিয়াছে যে, তাহাঁর। স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসার 
যাত্রা নির্ঘাহ করেন না, তাহারা পরিবারের সহিত প্রায়ই 

শ্বশুরালয়ে থাকেন, যিনি কুলীনকে কন্য! দাঁন করেন, 
তাহাকে যাবজ্জীবন কন্যা ও জাঁমাঁতাকে প্রতিপালন 
করিতে হয়। ন্ুদ্ধকন্য! ও জামাতা নয়, তাহাদিগের 

অন্তান সন্ততিদ্রিগকেও ভরণ পোষণ করিতে হয়। 

জাঁমাঁতা ও দৌহিত্রদিগকে প্রতিপালন করার দোষ এই 

যে, তাঁহারা অনায়ামে আহার ও পরিধেয় পায় বলিয়। 

প্রাণান্তেও পরিশ্রম করিতে চায় না, ও মাতিশয় বিলাসী 

হইয়। উঠে। এ পরোপজীবীগণের কুত্রাপি আদর 
নাই, ক্লতি-লোঁক সকলেই তাহাদিগকে অপদার্থ জ্ঞান 
করে। ঘখন জগদীশ্বর সাধারণ মনুয্যদিগকে হস্ত পদাদি 
ও হিতাহিত জ্ঞান শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন যে 

কি বলিয়! কুলীন সন্তানের! স্বাবলম্বন না করেন বুঝিতে 
পারি না। অন্মদ্দেশীয় ধনবান লোকের। বে, জামাত! 
ও দৌঁহিত্রদিগকে প্রতিপালন করেন, তীঁহাদিগের 
কথ্চিৎ পার আছে, দরিদ্র লোকের দুঃখের অবধি নাই, 
একে তাহাঁর। আপন আপন পুব্র ও পুত্রবধূ প্রতিপালনে 

আক্ষম, তাঁহার উপর আবার ভাগিনের ও ভাঁগিনেয়ী 

এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রী লইয়া নিতান্ত বিরৃত হইয়া 
দুঃখার্ণবে পন্তিত হয়। 

কুলীন সন্তানেরা মহদ্বংশে জন্মিয়।ছেন, অর্থাৎ ত্রীহা- 
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দিগের পিতৃ পিতামহ মহছু লোক ছিলেন বলিয়া, 

তাঁহার! স্ব স্ব মনের গর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন। কিন্ত 

তাহারা নিজে মহৎ হইতে যত করেন না। সদমি মধ্যে : 

কুলীন গৌড়ারা যখন অনেক বিদ্বান ও বুদ বিজ্ঞ- 
লোঁক থাকিতেও মূর্খ অব্কুতী ও. অপ্প বয়ক্ক কুলীন 

সন্তনিকে সম্মানন। দিয়! থাকে, ভখন বোধ হয় তাহার 

অহঙ্কারে ফার্টিয়। পড়েন। আঁমাজিক ভোজনের সময় 
কৌলীন্য মর্ধ্য।দ1 মীনতুণ্ডের উপর নির্ভর করে। তথায় 
অনেকাঁনেক ভোক্তা সত্বেও অস্পাহারী কুলীন সন্তানকে 
মীনতুওড প্রদত্ত হইয়| থাকে । কি চমহুকাঁর দেশাচাঁর ! 

কুলীন অন্তানেরাই বহু বিবাহ করিরা থাকেন। 
কৌলীন্য গ্রধ! দি উঠিয়া! যায় তাঁহার সঙ্গে বু বিবাহও 
রহিত হইয়া আইসে। তখন লোকে বৎশজদ্দিগকে 
কন্য] দান করিতে থাকে এক পুরুষের বনু পরী বদি 
যুক্তি সিদ্ধ হয়, তবে এক স্ত্রীর বছু পতি বিচাঁর সঙ্গত 

কেন না হয়? বছবিবাঁহকারীর কি সকল পরিণেতার 

সহিত প্রণয় হওয়া সন্তব? কখনই না, তাহার! অনেক 

পতিত্রত1 কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন এক গ্রণ- 

ঘ্িনীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়। শ্বশুর অদনে সময়াতি- 

পাঁত করেন। যখন অর্থের একান্ত অনাটন উপাস্থিত 

হয়, তখন রাজস্ব আদায়ের ন্যায় এক দিন এ শ্বশুরালয় 

ও একদিন ও শ্বশুরাঁলয় গমন করিরা অর্থ সংগ্রহ করেন। 

তখন কে করে তীহাদিগের মাতৃ মেবা, কে করে তাঁহাদের 

পিতৃ আঁজ্ঞ! প্রতিপালন, কেই বা! করে অন্যান্য পত্বীর 

ধর্ম রক্ষা । বাঁমাগণ স্ব'ভাবিক অণ্পমতি, তাহাতে পিতৃ 
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মন্দিরে বসতি, বিশেষতঃ যখন তাঁহারা ফোঁবন সীমায় 
সমুতীর্ণ হইয়] দুর্য়রিপু বিশেষের সুখাঁণিত শর প্রহরে 
জজ্্জরিতাঁজী হয়, তখন কোথায় থাকে তাহাদের কুলের 
ভয়, কোথায় থাকে মাঁনের ভয়, কোথায় বা থকে কলঙ্ক- 

ভয়) তখন তাঁহারা. পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া 

স্ঘোগ ক্রমে যাঁহাঁকে পায়, তাঁহাঁকেই অশীত্বরত্ব সমর্পণ 

করে বহু বিবাহের কারণে বেশ্যার মাত্রা আঁমাদিগের 

দেশে উত্তরোত্তর উপচয় হইতেছে । যখন লোঁকে বলে 
অমুকের স্ত্রী কুলাঁবগু%ন উন্মোচন করিয়াছে, তাহ! শুনিয়া 
কি বন বিবাহকাঁরীদিগের মুখ উজ্ত্বন হয়। যখন উদ্বাহ 
হক্কারাবধি অহযোঁগ-বিরহ পতীর পুর-প্রসবের সংবাদ 

_ ত্বাহাদিগের কর্ণ কুছরে প্রবিষ্ট হয় তখন কি তীহার। 
পিতৃ খণ হইতে নিক্ধতি লাভ করিয়া থাকেল তীহা- 
দিগকে আরও জিজ্ঞাম্য এই যে ভসন্পন্তি বাড়াইলে, 
কন্মচারী দ্বারা তাহা সুরক্ষিত হইতে পারে, যানাদি 

বাড়াইলে য'ন পরিচালক দ্বার! তাভার কাধ্য অন্পন্ন 

হইতে পাঁরে, উদ্যান বাড়াইলে উদ্ান-রক্ষক দ্বার 
উহার সংস্কার হইতে পারে, কিন্তু মহধশ্সিণী বাঁড়াইলে 
কাহার অধীনে তাহাদিগকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থক। 
যা ইতে প রে? 

অদুন্ট পতিতাঁং ভার্ষ)ং ধেখবনে যঃপরিতাজেও্। 

সপ্ত জন্ম ভবে স্ত্রীত্বং টবধব)থ পুনঃ পুনঃ || 

( পরাশর সংহিতা) 

যে ব্যক্তি পাঁপ রহিত পত়ীকে যৌবন দশায় পরি- 
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ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সপ্তজম্ন স্ত্রী হইয়া পুনঃ পুনঃ 

বৈধব্য দশ! প্রাপ্ত হয়। 

বালে) পিতুরশে তিষ্টে্ গাবিগ্রাহস্ব যেঠবনে। 
পুত্রানাং ভর্তরি প্রেতে ন ভে স্ত্রী স্বতন্ত্রতাঁম ॥ 

(মনুঃ) । 

বাঁল্যকাঁলে পিত1, যৌবনে পরিনেতা এবং পতির 
লোকীন্তর হইলে পুরণ, স্ত্রীজাতির আঁবরক হইবেক। 
তাহার! কখনও স্বতন্ত্র থাকিবেক না 21944 

পাঁনং ছুর্্ন সংসর্ণঃ পত্যুষ্চবিরহোহটনহ | 

স্বগশ্ঢান্য গৃহে বাঁসো নারীণাং দূষণাঁনি যট || 

(মনুঃ) | 

অপেয় পাঁন, কুলোকের অর্থ, পতির বিরহ, ইত- 
স্ততঃ ভ্রমণ, স্বপে নান পুরুষের সন্দর্শন ও অন্য গৃহে 
বাস এই ষট্ কর্ম দ্বার] স্্রী-জাতি দুষ্টা হয়। 

স্ব(তন্ত্ং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎ্মবে অঙ্গতিঃ 

গেঠী পুকষ ন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা। 

সংসর্গাঃ সহ পুংস্চলীভির মক্দ্ব তঁনিজায়াক্ষতি £ 

পত়্ার্বার্ধক)মী্ষি তং প্রবমনং নাশস্ব হেতুঃ স্্রীয়াঃ। 
( হিতোঁপদেশ )। 

স্বাধীনতা, পিতৃভবনে বাঁ, যাঁত্রোথিমবে গমন+ বন্থ- 

পুরুষের নিকটে অবস্থিতি, বিদেশে বাঁস পুংশ্চলীর সহ- 
বাস, বৃত্তির বাঁর বার ক্ষয়, পতির বার্দক্য, পতির উর্ধ্য 

এবং পতির গ্রবাদ, এই সকল হেতু দ্বারা স্ত্রীগ্রণের চরিত্র 
দুষিত হয়! কুলীনদিগের মধ্যে এইরূপ ঘটন! প্রায় 
সর্বদ1 ঘটিয়া থাকে। 
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বহুবিবাহ অত্যন্ত অনিষ্টকরী প্রথা, এক ব্যক্তি গতাঙ্গ 

হইলে এককাঁলে বনু কাঁমিনীকে বৈধব্যাবস্থায় পতিত 

হইতে হয়। বিধবাগণের যে অসহনীয় যাতনা, বিশেষতঃ 

অবীরাগণের, তাহ। অনেকেরই বিদিত আছে কিন্ত যদি 

বহু-বিবাহকারীদিগের অন্তঃকরণে কিঞ্ঃৎ উদ্বোধ হয় 

এজন্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম। বিধবাঁ- 

গ্রণ সর্বক্ষণ সর্ব-বিষয়ে কুগ্ঠিত হইয়া কে স্থষ্টে কাল- 

হরণ করে।' একে পঞ্চশরের নুতীন্ষ্ শরে তাহাদিগের 

হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাহার উপর আবার বাটার 

পরিবারগণের দুর্বাক্যানলে উহার অনবরত উত্তাপিত 

হয়। অশনের ক্লেশ, বমনের ক্লেশ, শয়নের ক্রেশ? তাহার 

উপর আবার মনের ক্লেশ, ইহাতে কি আর তাঁহারা প্রাণধারণ 

করিতে পাঁরে? তাহাদিগের দীর্ঘজীবন বিড়ম্বন। মাত্র । 

হা বিধাতঃ ! তুমি কি প্রস্তরাপেক্ষ(ও বিধবাগণের প্রাণ 

কঠিন-তর করিয়া দিয়াছ? আহা! কোথায় তাহাদগের 

হেমময় আভরণ, কোথায় তাহাদিগের দুপ্ধফেণনভ 

বিশদ শয্যা, কোথায় তাহাদিখের কুটিল কুন্তলে কবরী, 

কোথায়ই বা তাহাদিগের অজে মৌগন্ষিক পদার্থ? কি 

পরিতাপের বিষয়! নিদাঁঘ সময়ে বখন প্রভর্জন অলক্ষিত 

গায় সঞ্চরণ করেন, এবহ গ্রখর অতশুধর স্বীয় তীত্ররশ্থি 

বিকীর্ণ-পুরঃসর অবনীকে উত্তাপিত করেন, তখন জীব- 

গণের সার্বগ্ষণিক শুকক উপস্থিত হয় এবং তৎকালে 

তাহারা সুশীতল সপিল পান করিয়। তৃয্ণানল নির্বাপিত 

করে, এতাদৃশ মরে একাদশী তিথি বিধবানিকরের পন্দে 
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কিরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বছ্-বিবাঁহকারী মহাশয়ের! 

স্বরণ করিনে অত্যন্ত বাধিত হইব । 

শ্রুতণীলিনে বিজ্ঞায় ত্রহ্মচাঁরিণেহর্থিনে দেয়! | 

( বেধুধায়ন )। 

অহীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবাঁন, অক্তদাঁর ও 

গ্রার্থনাঁকারী ব্যক্তিকে কন্য। দান করিবেক। এইক্ষণে 

বন্তব্য এই যে বন্থ-বিবাহকারীরা যথেফাচারী। যাহারা 

তাহাদিগকে কন্যা! দান করির| থাকেন, তাহারা কি 

শীন্্রবহিভূ্তি অনুষ্ঠান করিয়। পাপগ্রন্ত হইবেন না, 

অবশ্যই হইবেন । 

বহু-বিবাহকারীদিখের বংশে বর্ণ সন্কর জন্মিয়া থাকে, 

নিন লিখিত বচন'টা দেখিলে স্পট প্রতীয়মান হইবে 

যে, মঙ্কর বর্ণ দারা পিতৃলোকদিণের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমু 
দয় পণ্ড হয়। 

সম্করে! নরকায়ৈৰ কুলন্।নাঁং কুলস্বচ । 

গতন্তি পিতরোহোষাং লুপ্ত পিণ্োদক ক্রিয়ও ॥ 
( ভগ্রবদমীতা )। 

বর্ণ সঙ্করের! কুলনাশকদিগের কুলের নরকের কারণ 

হয়, যেহেতু কর্তার অভাবে মেই পাপিষ্ঠ বংশে শ্রাদ্ধ 

তর্পণাদি না হওয়াতে পিতৃলোকদিগ্নের সর্ধাতি হয় না। 

এই প্রস্তাবের মধ্যে কন্যা বিক্রয়ের দোষ ও কিছু 

লেখা বিবেচনা সিদ্ধ হইতেছে ;এই প্রস্তাব মধ্যেই কথিত 

হইয়াছে যে, কৌলীন্য প্রথা রহিত হইলে পাত্রাভাবে 
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ধংখশজদিগকে কন্যারদদান করা প্রচলিত হয়, সুতরাং 

তদানুসর্সিক কন্য বিক্রয়৪ নিবারিত হইতে পারে। 

কন্যা বিক্রয় যে কত বড় দুক্ষর্ম তাহা বাক্যে ও লিপি- 

দ্বার ব্যক্ত কর! অতীব সুকঠিন। বলিতে কি, যে মুট়ের! 

ধনলোভে আত্মজা রিক্রয় করে, এ সংসারে তাহাদের 

অমাধ্য কিছুই নাই। জগদীশ্বর কি তাহাদিগকে অপত্য- 
শ্েহর্ত্তি প্রদান করেন নাই? তাহাদিগের সহিত 

আহার ব্যবহার কর কি সাধু-সম্মত কর্ম? এ দুরাত্মারা 

অর্থ লোভে এমন মুগ্ধ, যে পা্রাপাত্রবিবেকবিমুচ হইয়া» 

যে ব্যক্তি অধিক গুল্য দিতে সক্ষম তাহাকেই কন্যাঁরত্ত 

সম্প্রদান করিয়া থাকে; তাহাতে কেজানে বৃদ্ধা কে জীনে 

মুর্খ এবং তাঁহার বিষয় আশয় থাকুক আর নাই থাকুক! 
ংশ রক্ষিত হইবে বলিয়া কোঁন কোন ব্যক্তি বাস স্থান 

পর্যন্ত বিক্রয় করিয়। বিবাহ করিয়! থাকেন। কি আশ্চধ্য 

বিবাহের পর নব পরিণীত দম্পতী কোথায় অবস্থিতি 

করিবে ও কি খাইয়াই ব| জীবন যাত্রা! নির্বাহ করিবে, 

ইহা কি কন্যাবিক্রেতাদিগের মনোমন্দিরে একটীবারও 

উদয় হয় না? ভাল দে যাহ! হউক বিবাঁহকারীরাও কি 

ক্ষণকালের নিমিত্ত পরিণাম বিবেচন। করেন না? 

শুল্কেন ঘে প্রযচ্ছন্তি স্বম্ততাং লোভমোহিতাঃ 

আত্ম বিক্রয়িণঃ পাপ মহাকিলিষ কারিণঃ। 

পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্বন্তি চ1 সপ্তমং কুলং 

গদন্াগমনে চৈব সর্বাই শল্কেইভিপীয়তে || 

ৃ ( উদ্ধাহতন্ ) | 
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যেব্যক্তি লোভ ও মোহ বশতঃ পণ গ্রহণ পূর্বক 

কন্যার বিবাঁহ দেয়, সে ব্যক্তিকে আত্মবিক্রয়ী বল! যায়, 

এআত্মবিক্রুয়ী আমপ্তকুল নষ্ট করে ও ঘোর নরকে 

পতিত হয়। কন্যার গমনাগমন পক্ষে যাঁহা গৃহীত হয় 

তাঁহাঁও শুল্ক শব্দে অভিহিত । 

কন) দদাঁতি শুল্কেন স প্রেতো জাঁয়তে নরঃ। 

(শুদ্ধিতভ্। )। 

যে ব্যক্তি শুল্ক গ্রহণ করতঃ কন্যার বিবাহ দেয়, সে 

প্রেত যোনিতে জন্ম গৃহণ করে। 

যঃ কন্যাং পালন কৃন্ধ। করোতি বিক্রয়ং যদি 

বিপদ] ধন লোভেন কুস্তীপাঁকং স গচ্ছতি 

কন্যামূত্র পুরীষঞ্চ তত্র তক্ষতি পাতকী 

কমিভি দর্ংশিতা কাকৈর্ষবদিজ্রান্চিতুর্ণও | 

মৃতম্চ ব্যাধ-যোৌনেচ সলভেজ্জন্মনিশ্চিতং 

বিক্রীণীতে মাঁংন তাঁরহ বহত্যেবদিবানিশিহ ॥ 

(ত্র্গবৈবর্ত প্রতি খণ্ড) । 

বিপদে কিম্বা ধন লোভে হউক যেব্যক্তি পালন 

করিয়া কন্য] বিক্রয় করে, সে ব্যক্তি কুস্তীপাক নরকে 

পতিত হয়ঃ এবং চতুর্দশ ইন্দ্র প্যন্ত কাল কমিকর্তৃক 

হশিত হয় ও সেইকালে সেই কন্যার মলমুত্ তথ্ষণ 

করে এবং হ্বত্যুর পর, ব্যাধ যোনিতে জন্ম গুহণ করিয়। 

অহর্নিণ মাংসভাঁর বহন করতঃ বিক্রয় করে। 

কন] বিক্রয়িণো নাস্তি নরকানিক্কুতিঃ পুনঃ। 

(পদ্ম পুরাণ )। 
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যেব্যক্তি কন্য! বিক্রয় করে নরক হইতে তাঁহার 

নিস্তার নাই। নে চিরকাল নিরয়গাঁমী হইয়া থাকে। 

যঃ কন্য। বিক্রয় মুঢঃ মোহাৎ গ্রকুকতে দ্বিজ। 

সগচ্ছেম্নরকং ঘেরং পুরীষ হুদ সঙ্কুলং ॥ 

| (ক্রিয়া যৌগমার )। 

যে ব্যক্তি অর্থ গৃধ্,তা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্য। বিক্রয়রূপ 
দ্ুঃমহ পাতক স্বীকার করে, তাহাঁকে বিষ্ঠাছুদ নরকে 
গমন করিতে হয়। 

যু কিং ক্রিয়তে কন্ম কন্াবিক্রষিণ পুনঃ 

শুভং ত€্ সফলং ক্ষিগ্রৎ গচ্ছেদ্িফলতাং প্রতি || 

(ক্রিয়াযোগ সার )। 

কন্য। বিক্রেতা যদি কোঁন সৎকন্ম করে, তাহাঁও তাঁহার 

বিফল হয়। 

কন্যাবিক্রযিণঃ পুংসে! মুখং পশোমশাস্ত্রবিজ। 

পশ্যদজ্ঞানতো বাপি কুর্ষ)াস্তাম্কর দর্শনং || 
(ক্রিয়াযোগ মার)। 

পঞ্ডিতেরা কন্যাবিক্রেতার মুখ দেখিবেন ন।, দেখিলে 
জুধ্যদরশনরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধি । 

অপিচ। 

তদেশং পতিতং মন্যে যত্রীস্তে শুক্র বিক্রয়ী। 

কন্যা ও পুত্র বিক্রেত! যে স্থানে বাম করে, সে দেশ 
পর্যন্ত পতিত হয়। 



৩৪ সমাঁজ-মংহ্রণ। 

নকুর্যযাদর্থ সন্বন্ধঃ কন]াঁদাঁনে কদাঁচন। 

(কুলর্ববস্ম )। 

কন্যা দাতা, কন্যা গৃহীতার সহিত কদাঁচ অর্থ সম্বন্ধ 
করিবেন না| 

আদদীত ন শুদ্রোপি শুল্কং দুহিতরং দদণ্ড | 

শুল্কংহি গৃহ ন কুকতে ছস্নং দুহিত্ বিক্রয়ং || 

(মন্ধঃ)। 

শুদ্রেরাও শুল্ক লইয়া কন্যার বিবাঁহ দেন না, গুপ্ত 
ভাঁবে পণ লইয়! বিবাহ দিলে সেও কন্য| বিক্রেতা হইবে। 

শাস্ত্রে কন্য। বিক্রেতার দোঁষ উল্লেখিত হইল। 
এইক্ষণে যিনি ক্রয় করিয়! বিবাঁহ করিয়। থাকেন, তাহার 

বিষয়ে শাস্ত্ে কিরূপ বিধি দিয়াছেন তাহা! দেখা আবশ্যক 

ক্রয় ক্রীতাঁতু য1 নাঁরী ন জা পত্ব্যতিধীয়তে 

নস| দৈবে নসা গৈত্রে দাঁসীং তাঁং কবয়ো বিদ্ুঃ। 
( দত্তক মীমাংনা)। 

ক্রীত বিবাহিতা স্ত্রী দাসী তুল্যা, পরী নহে, সেই 
স্ত্রী হইতে দেবতাদিগের ও পিতৃ-লৌকদিগ্নের কোন কর্ণ 
হয় না। 

ক্রীতা যা রমিতা মূলঃ স| দাঁপীতি নিগদ)তে। 

তম্মা্ড যে। জায়তে পুত্রো দাঁস পুত্রস্ত সম্মূতঃ || 

( দত্তকমীমাঁংস1) | 

এ উপরোক্ত স্ত্রীর পুত্র ও দামপুত্র বলিয়। শান্ত 
খ্যাত আছে। 
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বিক্রীতায়াশ্চ কন্]ায়ঃ পুত্রে। যে। জাঙ়তে দ্বিজঃ 

ম চণ্ডাল ইব জ্জেয়ঃ সর্ব ধর্মম বহিষফ.ত3। 
( দত্তক মীমাংনা )। 

বিক্রীত কন্যার,পুত্র, সকল ধর্ম হইতে বহিক্ষত হয়, 
তাঁহাকে চণ্ডাল তুল্য ও কহিয়াছেন। 

নরাজ্ছে! রাঁজ্ভাঁক স স্যাদিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকন্নচ। 

অধমঃ সর্ব পুত্রেভাঃ তন্মাত্তৎ পরিবর্জয়ে।। 
( দত্তক মীমাংসা )। 

র।জা যদি ক্রয় করিয়া! বিবাঁহ করেন, তাহা হইলে 
মেই ক্রীত স্ত্রীর পুত্র রাঁজ্যাধিকারী হয় না। ব্রাঙ্গণ 
যদি ক্রয় করিয়! বিবাহ করেন, তবে সে স্ত্রীর পুত্র, তাহার 
আদ্ধাধিকাঁরী হয় না, সে পুত্র সকল পুত্রের অধম। এই- 
ক্ষণে শাস্ত্র বহি ত ক্রয় করিয়| বিবাঁহছ করা কোন্ নিয়ম 
অনুসারে প্রচলিত হইল, তাহ! বুঝিতে পারি না। 

এই কোৌলীন্য প্রথ নিবারিত না! হইলে অস্থাদদেশে 
অভ্যুদয়ের সন্তাবনা নাই! কেহ কেহ বুঝিয়াছেন যে, 
কোৌঁলীন্য প্রথা মহানর্ঘথকরী, কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে 
বাধ্য হইয়! তাঁহারা উহ| রহিত করণে বিশেষ যত্ববান 
হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা স্থির চিতে বিচার 
করিয়া দেখুন, ধর্ম ভয় ও লোৌকিকাঁচার ভয়, উভয়ের 
মধ্যে কোন ভয় শ্রেঠতর। স্বদেশে জরীতি সংস্থাপিত 
করিতে হইলে, ধর্ম বিরুদ্ধ লৌকিক ব্যবছাঁর পরিত্যাগ 
করা অবশ্য বিধেয়। অতএব বজ্গবাঁপী মকলেরই উচিত 
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একমত্য অবলম্বন পুর্বক এ অনিষ্টকরী প্রথার মুলোৎ- 

পাটিত কর1; কিন্তু বাঙ্গালীদিগের পরম্পর একমন 

হওয়া অমন্তব। অস্মদাদির বিবেচনা জিদ্ধ হইতেছে 

যে, যেমন কৌন উদ্যান পরিষ্কীর করিতে হইলে একে- 

বারেই পরিদ্ষৃতত হয় না, এক একটা করিয়া বৃক্ষের 

মুলদেশ পরিক্ষার করিলে অমুদায় উদ্যান সংস্কৃত হয়; 

সেইরূপ সকলে স্ব স্ব অন্তঃকরণে একান্ত যত্বুপর হইলে 

ত্ররার কৌলীন্য প্রথা বন্দ হইতে স্থানান্তরিত হইতে 

পারে। 

কুলীন মহাআ্বারা আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতে 

পারেন) বাস্তবিক আমরা তাহাঁদরিগের বিদ্বে্উট। নহি। 

বহার! গ্রুত কুলীন, অর্থাৎ নব গুণ বিশিষ্ট, ভাহা- 

দিকে আমর1 মনের সহিত সমাদর ও মধ্যাদা করিয়া 

থাকি, কিন্তু কুলীন সন্তান বলিয়। ত্বাহাদিগকে সমাদর 

করিতে আমাদিগের অন্তরেক্দ্িয় অস্বীক্ত হয় ইহাতে 

তীহাঁর! আমাদিগকে ভালই বলুন আর মন্দই বলুন। 
উরে) 



বাল্য-বেবাহ। 

স্প্িত 9 

বজ্গ-দেশে যে সমুদাঁয় কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 

বাল্য বিবাহ বড় সামান্য অনিষ্টকরী প্রথা নয়। কন্যাঁ- 

গণের বয়ওক্রম নবম বাদশম বহুসর, পুত্রদিগের বয়ঃক্রম 

বিংশতি ব। পঞ্চবিংশতি বহুসর, এই সময়ে বিবাহ হইলে 

বাঁল্য-বিবাহ বলা বাঁয় না, এই পরিমাণের ন্যন হইলে 
বাল্য বিবাহ শব্ষে অভিহিত হইয়া থাকে | অস্বদ্দেশীয় 
লোকে একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষে পুজদিগের ও পঞ্চম বা 

যষ্ঠ বর্ষে কুমারীগণের বিবাহ দিয়! থাকেন। তাহার! 
মনে মনে বিবেচন1 করেন যে দায় উদ্ধার হইয়া থাকেন, 
কিন্ত উহ! দায় উদ্ধার হওয়া নয়। তাহার। বিপদকে 
আহ্বান করেন । শান্ত এহাদুশ অপণ্প বয়সে বিবা- 

হের বিধি লিখিত হয় নাঁই। যথা 

অজ্ঞাত পতিমর্য)াদামজ্ঞাত পতি সেবন|ম্। 

নোদ্বাহয়ে্ পিতাবাল[মজ্ঞাত ধর্মশাসনাম্॥ 

( মহানির্কা।ণ )। 

কন্যা যত দিন পতি মধ্যাদা, পতিমেবা। এবখ ধর্ম 
শামন অজ্ঞাত থাকে ততদিন পিত। তাহার বিবাহ 

দিবেন না| এই বচন অনুসারে নিতান্ত বাঁলিকদিগের 

বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, যে হেতু পঞ্চম বা যষ্ঠ বর্য সময়ের 
মধ্যে তাহাদিগের উক্ত বিধি গুলি জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব । 
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ত্রিংশদ্বর্ষো বছেঙ কন্াং ছদযাং দ্বাদশ বাঁধিকীহ। 

্রান্ট বযোছ্ট বর্ষা বা ধর্মে লীদতি সত্বরং | 

(মনুঃ)। 

যাহাঁর বস ত্রিশ বশর, সে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে 

ও যাঁহাঁর বয়স চব্বিশ বংসর, সে অট বর্ষ বয়স্ক! কন্যাকে 
বিবাহ করিবে । এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়। বিবাহ 

করিলে ধর্ম ভ্রষ্ট হয়। মন্ুর বচনানুসারে পুরুধদিগের 
বাঁল্য-বিবাঁহ নিষিদ্ধ পক্ষই বলব মানিতে হইতেছে । 

অপ্প বয়সে বিবাহের দোষ এই যে, যখন পুরুষের 
বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর হয়, তখন তাহার 

ভাঁধ্যাঁও বয়স্থ! হইয়! উঠে। পুরুষদিগের বিদ্যভ্যাঁষের 
সময় জীনংমর্গ ঘটিলে, তাঁহার। বিদ্যানুশীলন বিষয়ে 
শিথেল গ্রযততু হইয়া উঠে। এ ষোঁড়শ বধীয় পুরুষদিগের 
হিতাহিত বিবেক শক্তির অম্যক স্ফ্ডি হয় না, তাহারা 
স্বাভাবিক অপ্পমতি, সুতরাঁৎ তৎকালে নব গ্রণয়িনীর 

নিতান্ত অধীন হইয়। পড়ে। এবং তন্নিবন্ধন হীন-বীর্ঘ্য। 
অলস ও জড় বুদ্ধি প্রায় হইয়! উঠে। 

যদি বীজ সুপক্ক ও অর্ধাঙ্গ সুন্দর ন| হয়) এবং এ বীজ 
যদি উর্বর1 ভূমিতে বাঁপত না হয়, তবে তদুৎপন্ন শম্য বা 

ফলেরও ব্যাথাৎ হুইয়| থাকে! বিবেচন। করিয়! দেখিলে 

বৃক্ষাির ফলোপন্রের নিয়মের সহিত মনুষ্যদিগের 

সন্তানোৎপত্তির নিয়মেরও অনৈক্য নাই। মানবগণেরও 
এরূপ অপক্ণ বীধ্যে অপত্যোৎ্পাদিত হইলে, সেই 
সন্তান অপ্পীয়ু, হীনবল ও ক্ষীণকাঁয় হইয়া থাকে। 
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স্ত্রী পুরুষদিগের পীড়িতাঁবস্থায় যে সন্তান সমুৎপন্ত হইয়া 
থাঁকে সেই সন্তান ও মাতা-পিতার পীড়াঁর অধিকারী 
হয়। এই করণেই অনেকানেক বংশে কাদ ও কুষ্ঠ 

রোগাদি ভোগ করিতে দৃষ হইয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়ের মধ্যে যদি কাহারও হীনাক্গ থকে তবে তাহা 

 দিগের সন্তানও হীন অঙ্গ হয়। কোন কোনস্থলে এমনও 

দেখ! গিয়াছে যে হীনাক্গ মাতাপিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ 
হওন কালীন অম্পর্ণ অঙ্গ ঘৌন্ঠব ছিল কিন্ত ত্পরে 
কোন পীড়োঁপলক্ষে সেই সন্তানের ও অঙ্গ হীন হইয়াছে। 

কি দুঃখের বিষয়! যখন পঞ্চদশ বা যোড়শ বযাঁয়ি তরুণ 

বয়ঙ্ক ব্যক্তিদিগের সন্তান জন্মে, তখন তাহাঁদিগের 

ভবনের পরিজনবর্ের প্রটুর আঁনন্দের আর আীম! 
থাকে না, কতই বাদ্বোঁদ্যম, কতই উত্নব ও কতই 

সমারেছে জাত কর্মাদি স্ুসম্পাদিত হইয়া থাঁকে। 
আবার কিয়দ্িনানন্তর, যখন মেই শিশু সন্তান স্বীয় জন- 

নীর কেমলাহ্বদেশ শুন্য করতঃ লোকান্তর প্রয়ান করে, 

তখন নেই পরিবারদিগের মধ্যে অনিবাঁর হাহাকার 
ধুনিতে গ্রতিধূনিত হুইনে থাকে, এবং এ হতভাগ্য 

অস্পবয়ঙ্ক স্ত্রী-পুরুষদ্বয়ের কলেবর দুর্বিষহ পুর শোকাঁ- 
গ্রিতে নিরন্তর দদ্দীভূত হইতে থাকে । অহো কি 

আশ্র্ধ্য ! হাতে হাতেই স্বর্গ ও পরক্ষণেই নরক ! 

ক্রমশঃ যখন এ অণ্পবযক্ক পুরুষদিখের দুই একটী 
করিয়া পুত্র কন্যা হইতে আরস্ত হয়» তখন তাহা দিগের 
অর্থের অত্যাবশ্যক হইয়! উঠে, স্ুতরাঁৎ তাহাদিগকে 

অনন্য উপাঁয় হইয়! অন্যায় কর্মদারা অর্জনম্পৃহা 
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বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে হয়, অথব! অগত্য। অপ্প লীভ- 
জনক কার্য্ে প্রবুত্ত হইয়! যাবজ্জীবন দুঃখ সলিলে ভাম- 
মান থাকিতে হয়| অতএব হে বঙ্গবাসীগণ, আপনার! 
নিতান্ত অপ্পবয়স্ক কুমার ব৷ অণ্পবয়স্কা কুমারীদিগের 
বিবাহে ক্ষান্ত হউন, মনে বিচার করুন দেখি, এ বাল্য 
পরিণীত কান্ত-কাঁমনীর কি ভাবী অসভ্ভাব সঞ্ধারের 
সস্তাবন] নাই? তাঁহারা কি দাম্পত্য ধর্ম গ্রতিপালনে 
অমমর্থ নয়? উত্তর কালে যাহাতে তাহার।নিতান্ত অনুখী 
হইবে, আপনাঁদিগকেও বিলক্ষণ অন্খী হইতে হইবে, 
সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকা অবশ্যই সৎ পরামর্শ । 



স্ত্রী-শিক্ষা। 

পি ১৮ 

মনের প্রশস্ততাঁই সুখ, মনের সন্ধীর্ণতাই অসুখ । 
বিদ্যাভ্যাঁস ব্যতীত মন গ্রশস্ত হয় না| যাঁহাঁর। বিদ্যাঁ- 
হইশন তাহাদিগের অন্তঃকরণে ক্রোধ দ্বেধ ও অভিমান 

নিরন্তর জাগরূক থাকে, এজন্য তাহারা সামান্য বিষয় 

লইয়া তুমুল আন্দোলন করে ও সর্বদ| বিবাদে প্রবৃত্ত 
হয়। অস্মদেশীর সীমন্তিনীগণ বিদ্যাধনে বঙ্জিতা, 
তন্নিবন্ধন সংসারে নাঁন1 বিশৃঙ্থল1 ঘটিয়া থাঁকে, ভ্রাতৃ- 

বিরোধ উপস্থিত হয়, এমন কি পিতা মাতা! যে পরম গুরু, 
অনেকে ক্র,র| স্ত্রীর কুমন্ত্রণার পরম গুরুদিগ্ের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও ভক্তির ন্যুনতা গ্রদর্শন করে । অতএব যাহাতে 
মহিলাগণ গ[হন্ছ্যি ধশ্ন অবগত হইয়া সচাঁরু রূপে সংমার- | 

যাত্রা নির্বাহে সমর্থ হয়, যাহাতে তাহারা ধর্মতত্ত। অব- 

গত হয়, যাঁহাঁতে তাহার। অচিন্ত্য পুরুষের অমীম কার্ধ্ের 

কথঞ্ধিৎ তাঁৎ্পধ্য জানিতে সক্ষম হয়, ও যাহাতে তাহার! 

সন্তান সন্ততির প্রতিপালন ও শিক্ষা-প্রণালীর রীতি 

জানিতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়! অস্মদাদির 

নিতান্ত আবশ্যক! অর্থাৎ তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান 

উচিত । 

বাঙ্গালীদিগের এরূপ সংস্কার আছে ঘে, কামিনীগণ 

দাসীর ন্যায় অনবরত সাংসারিক কাধ্যে ব্যাপৃতা থাকিবে, 

বিদ্যাধ্যয়নে তাহাদিগশের অধিকার নাই। কিন্তু কি 
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আশ্চর্য্য! পুরাঁকাঁলে স্রীলৌকদিগের বিদ্যানুশীলনের 

ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, এবং শাস্ত্রে স্ত্রী 
শিক্ষার বিধি দৃউ হইতেছে। বিদ্য। অযুল্য ধন, যিনি 
আন্তরিক উৎ্মাছে ও একান্ত যত্বে এই অমূল্য রত 

হৃদ্ভাগারে সঞ্চয় করিতে পারিয়াঁছেন, তীহাঁরই মনুষ্য 

জন্ম সার্থক। অভাগ্যবতী বঙ্গবালাগণ এতাদৃশ রত্বে 

বঞ্চিত হইয়া চিরদারিজ্যদশায় পতিতা! রহিয়'ছে, ইহা কি 
সামান্য পরিতাঁপের বিষয়? আহা! তাহারা চক্ষু অর্তেও 

অন্বা। 

যাহারা মাতা, পিত। ও ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধুজন দিগকে 
এক প্রকাঁর পরিত্যাগ পুর্র্বক জীবন যৌবন সকলই 
স্বামীকে সমর্পণ করতঃ সর্বক্ষণ সেই পতির অন্ুবৃত্তি 
করিতেছে, তাঁহাঁদিগকে জ্ঞান রত্বের অখিকাঁরিণী করি- 
বার নিগিত্ত যত্বুবাঁন হওয়] কি স্বামীদিগের উচিত ক 

নয়? উদ্বাহ সংস্কারাঁবধি হ্তত্যুপধ্যন্ত যাঁহাদিগের সহিত 

সহবাম করিতে হইবে তাঁহার! যদি অজ্ঞাঁনান্ধত1 হেতু 

কোন ন্যায় বিরুদ্ধ কন্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে কি পতিগণ 

পাতকী হইবেন না? সহধর্শিণীদিগ্কে শারীরিক পরি- 
শ্রমের বেতন স্বরূপ বসন ভূষণ অর্পণ করিলেই তাহা- 
দিখের প্রত্যুপকার করা শেষ হয় না, যাহাতে তাহা 

দিগের হক ও পারত্রিকের জুখেন্নতি হয় মে বিষয়ে 

সচেষ্ট হওয়! অবশ্য বিধেয় | 
বিদ্য! দ্বারা দূষিত চরিত্র সংস্কৃত ও পবিত্রীকূত হয়, 

কতক গুলি অসামান্য অজ্ঞ নর এই বিদ্যার মহিমা না 

জানিয়! কহেন ষে, বিদ্যাভ্যামে বাঁমাগণের ব্যভিচার 
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দোষ ঘটিবাঁর অন্তাঁবনা | তাহার! স্থির মতিতে বিবেচনা 

করিয়া দেখুন, বিদ্বান ও ঘুর্খ পুরুষের মধ্যে কাহার 

লাম্পট্য দোষ অধিক । তীহাঁর| কি দেখিতে পান না 

যে, বিদ্যাঁবিহীন স্ত্রীলোক হইতে দেশে বেশ্যারৃতি বৃদ্ধি 

হইতেছে, ও ভ্রণহত্য। দ্বারা বঙ্গ ভূমি মহাঁপাপে 
গ্রলিপ্তা হইতেছেন। 

স্্ীলোৌকদিখের লেখা পঁড়া না শিখিবার আরও দোঁষ 
এই যে, যদ্দি কৌন শিশু সন্তাঁনবতী রমণী বৈধব্যদশায় 

পতিত হন) আর তাঁহার যদি সম্পত্তি না থাকে? তাহা 

হইলে অর্থাভাবে মেই অনাথ পুত্রদিগের বিদ্যাভ্যাঁস 

হওয়। দুষ্ধর হয়, কিন্তু যদি এ কামিনীর লেখ পড়া জান! 

থাকে তবে আর মেই পুত্রদিগকে বিদ্যা বর্ত্রিত হইয়া 

নিরবচ্ছিন্ন নিবিড়ান্ধকাঁরে আচ্ছন্ন হইয়! থাকিতে হয় 

ন।। আরও মনে করুন যদি কৌন আট্য ব্যক্তির বনিতা 

নিতান্ত শিশু সন্তান সহ পতিবিয়োটিতা হনঃ তবে 

তাহার অমুদাঁয় বিভব সুরক্ষিত হওয়া অমস্তব। অবিশ্বস্ত 

কর্মমচারীর। অর্বদ| তীহীকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা পায়, 

কিন্তু এ জ্রীলোঁকের যদি লেখা! পড়! জানা থাকে তবে 

তিনি স্বরৎ সমুদায় হিসাব পত্র বুঝিরা লইতে পারেন, 

স্ুতরাঁৎ কর্তচারীদিগের অভীষ্ট সুমিদ্ধ হওয় আদূরপরা- 

হত হইয়া উঠে, ও ভবিষ্যতে এ পুত্রদিগের কত সুখের 

উন্নতি হয়। 

ইদানীন্তন অনেক কতবিদ্যা ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে 

ক্্রীশিক্ষা অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু কাধ্যে তাহার কোন 
ফল দষ্ট হইতেছে না। তীহাঁদিগের উচিত হয় যে, 
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্থ স্ব ভবনে তাহাদিগকে ধর্মতত্। শিক্ষা দেওয়া; যেমন 

পু্রদিগকে শিক্ষ। দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন, 

কন্যাদিগ্কেও সেইরূপ শিক্ষা! দেওয়া! আবশ্যক বিবেচন। 
করিবেন। কোঁন কোন স্থানে গবর্ণমেন্ট আনুকুল্য 
বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত তাহ। 

হইতে কোন উপকার দর্শিতেছে ন1। মনে মনে স্ত্রীশিক্ষা 
আবশ্যক বিবেচন! করিলে গবর্ণমেন্ট হইতে সাহায্য 

প্রাপ্তির গ্রয়েেজন রাঁখে না, যাহ। হউক দেশীয় রীত্যনু- 
সারে অপ্পবয়সে বাঁলিক|গণের বিবাঁহ হইয়! থাকে, বিবাঁ- 

হের পর পিতা মাতা তাঁহাঁদিগকে (বিদ্যালয়ে প্রেরণ কর। 

নিন্দনীয় বোধ করেন । এ কাঁল মধ্যে তাহাদিগের বর্ণ- 
পরিচয় মাত্র হইয়া থাঁকে, (বাঙাল! ভাষায় ধর্মমত, ও 
গাঁহস্থ্য ধর্শের পুস্তকের অভাব আছে, এবহ বাঁজালী- 

দিগের ভ্ত্রীশিক্ষা! বিষয়ে ওদাস্যও আছে) জুতরাঁৎ বিবাঁ- 

হের পর বাঁলিকাণ অশ্লীল ও অশ্রাব্য গ্রন্থ লইয়া! 

আমোদ করিয়া থাকে, এরূপ বিদ্যাঁপেক্ষা তাহাদিগকে 

ুর্খাবস্থায় রাঁখা সহক্র গুণে উত্ক্ষ্ট অন্দেহ নাই। 

পিতার গ্রতি স্ত্রীশিক্ষার বিধি। যথ| 

কন্যাপে)বং পালনীয় শিক্ষণীয়াতি যত্বৃতঃ। 
দেয়। বরাঁয় বিদৃষে ধনরত্ব সমন্থিতা ॥ 

( মহাঁনির্বাঁণ তন্তু )। 

পিত। অতি যত্তু পূর্বক বিবাহের প্রাক্কালে কন্যার 
প্রতিপালন ও ধর্মাজ্ঞান জনক শাস্ত্র এবং নীতি শিক্ষণ 
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করাইবেন। অনন্তর ধন রত্তব সমন্বিত করিয়া বিদ্বান বরের 
হস্তে সমর্পণ করিবেন । 

স্বামীর প্রতি বিধি। যথ! 

ধনেন বাসস প্রেন্না সতত তোঁষয়েৎ, স্ত্বিয়ং। 

যশঃ প্রকাঁশয়ে ত্রল্মাম্নীতিং বিদ]াঞ শিক্ষয়ে | 

(মহানির্বাণ তন্ত্র )। 

ধন, বস্ত্র ও ন্সেহদ।র1 নিরন্তর ভাধ্যাঁকে অন্ত 
রাখিবে। সেই জ্্রীর দোষ প্রকাঁশ না করিয়া যশঃ 

প্রকাশ করিবে, যশের নিমিত্ত নীতি ও স্বধর্ম-জ্ঞানের 
জন্য বিদ্য! শিক্ষা করাইবে | 

এইক্ষণে দেশীয় মহাঁশয়দ্দিগের নিকট বিজ্ঞাপন করি, 
যুক্তিতে ও শাঙ্কের বিধিতে জ্রীশিক্ষা অতি কর্তব্য বলিয়! 

বিবেচিত হইতেছে, তবে কোন্উপদেশের বশবত্তাঁ হইয়। 
আপনারা শাস্ত্রে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন, বুঝিতে 
পারি না। হে বঙ্গীয় মহিলাগণ! না জানি জন্মীন্তরে 
তোমরা কতই দুক্ষৃত সঞ্চয় করিয়াছিলে, তাই বিধাতা 

তোঁমাদিগকে এরূপ হীনাবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। 
তোমরা কি দেবযানী ও লীলাবতীর নাঁমও শ্রবণ কর 
নাই? তা ভালই হইয়াছে, যদি কাহাদিগের কীর্তি 
তোমাদিগের শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে 
তোঁমাদিগের মনস্তাপের আর পরিসীম] থাকিত না। 



বৈধ-ভোজন। 
স্প্ি 3 

আহীরই জীবগণের প্রধান জীবনোপাঁয়। আহার 
ব্যতীত কোঁন মতে জীবনরক্ষাঁ হয় না, যেমন উদ্ভিজ্জ 
সমুদায় হ্ত্তিকাঁর রম আকর্ষণ পুর্বক জীবন রক্ষা করে, 
চেতন পদার্থেরও মেইরূপ ভুক্ত বস্তর রস দ্বারা দেহ 
রক্ষিত হইয়া থাকে। যাহ! আহাঁর করিলে ক্ষুধা নিবৃত্ত 
ও তৃপ্তিবোধ হয়, তাহাকে পরিমিত আহার কহে। এই 
পরিমিত আহারের দ্বার শরীর সবল ও পুষ্টি বিষয়ে 
আনুকুল্য হয়। যেমন তৈল দ্বারা দীপ শিক্ষা গ্রজ্লিত 
হইয়] থাঁকে, কিন্তু একবারে নিয়মাতিরিক্ত তৈল উহাতে 
প্রদত্ত হইলে শীপ্র নির্বাণ হইয়] যাঁয়, তাঁহাঁর ন্যায় পরি- 
মিত আহারের আতিশধ্যে পাকস্থলী অজীর্ণ দোঁষে 
দুষিত হয় ও তদ্ারা নান। রোগ জন্মিয়৷ দেহ ভঙ্গ করিয়! 

থাকে। যদিও এই আহার দেহের এক মাত্র আধার, 
কিন্ত আহার সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার করিয়। উহ! সেবন 
করা বিধেয়। যে সকল দ্রব্য অত্যন্ত গুরুপাক তাঁহ। 

অপ্প' পরিমাণে আহাঁর করা উচিত, যে অমুদয় বস্তু দুর্গন্ধ 
পরি-পুরিত অথবা যে পদার্থে গুণের ভাগ স্বপ্প ও 

দোঁষের ভাগ অধিক সেই মকল বস্ত ব্যবহার করা উচিত 
নহে, যেহেতু এ সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করিলে দেহের অপকাঁর 

ব্যতীত উপকার হয় না। পরিমিত আহারের হ্থযুনতাঁয় 
ধাতু রূন্ষম, বীধ্যহীন ও দেহক্ষীণ হইয় ত্বরাঁয় শরীর 
পতনের সস্ভাবন1 হইয়। উঠে। 



নাত/শৃতন্ত যোঁগোহস্তি ন চৈকান্ত মনশুতঃ 

নচাঁতি স্বপ্নশীলম্য জাগ্রতো! নৈৰ চারজন | 

যুক্তাহার বিহাঁরস) যুক্ত চে্টপ্য কর্ন 

যুক্ত ন্বপ্নাববোধস্য যোগ ভবতি ছুঃখহা | 

( ভগবদশীতা)। 

থে অত্যন্ত আঁহাঁর করে কিস্বা একেবারেই আহার 

ত্যাগ করে, এবং অধিক নিদ্রা যায়, কিম্বা এককালে 

নিদ্রা ত্যাগ করে, হে অর্জন এমন ব্যক্তির যোগ হয়না। 

অতএব যাঁহার গমনাথমন চেষ্টা, নিদ্রা জাঁগরণও আহার 

নিয়মিত রূপ থাকে, যোগ, তাহাঁরই দুঃখ নিরৃত্তির কারণ 

হয়! এই বচনে নিয়মিত আহার নিরূপিত হইল। 

পরম কাঁরুণিক পরমেশ্বর যখন ভূমগুলের ভিন্ন ভিন্ন স্থাঁনে 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফলমুল ওশাস্যোৎ্পত্তির নিয়ম নিরূপিত 

করিয়াছেন, তখন, তত্তৎ প্রদেশের অধিবামীরা সেই সেই 

বন্ত আহার করিলে তাহাঁদিগের শরীরে বলাঁধান হয় 

৪ উহু নুস্থ থাকে । ইহা এক প্রকার প্রশিদ্ধিই আছে ঘে, 

তিথি ভেদে সমুদ্র সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়। থাকে এবং 

মনুষ্যের শারীরিক নিয়মেরও অন্যথা ভাব হইয়া থাঁকে, 

(অমাবস্য! ও পূর্ণিমাতিথি যোগে মনুষ্যের বাঁশির 

রোগ বৃদ্ধি হই! থাকে ) সেইরূপ চন্দ্র সুধ্যের গতির 

সহিত উদ্ভিদ নিচয়েরও এরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, 

ল্সতরাঁৎ তিথি ভেদে উহার দূষিত হয়, এ অনিষটকর 

ডুরব্য ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই শরীরের অপকার ঘটিয়া 

থাঁকে। এই জন্য দূরদর্শী মহাত্মাণ পঞ্চদশ তিখিতে 
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পঞ্চদশ বস্তু ভোঁজনে নিষেধ করিয়াছেন, এবৎ এ কারণে 

খতুভেদে ভোজ্য বস্তুর নিষেধ বিধি দৃষ্ট হুইয়। থাকে! 
যদ্রপ বিটপীর মুলাঁগ্রে অবিরত শ্যত্তিক! প্রদান করিয়। 

জলসেক করিলে মেই পাদপের পুষ্টিকারিতা শক্তি নষ্ট 
হইয়। আশু বিনষ্ট হয়, এজন্য মধ্যে মধ্যে জলগেক ও 
হ্ত্তিক গ্রদানের বিরাম আবশ্যক হয়। সেইরূপ আঁমা- 
দিগের নিয়ত আহারে, অপ্নিমান্দ্য হইয়া রোগোত্পাদন 

করে, এই নিষিত্তে পক্ষান্তরে এক দিবন করিয়া অনশনে 
থাকিয়া! বা লঘু আহার করিয়! অগ্নির দীপ্ডে করা আবশ্যক, 

তন্নিমিত্ত শাস্ত্রকর্তার একাঁদশীর নিয়ম নিরূপিত করিয়া 

ছেন, এ একাঁদশীর উপবাঁম কি পুরুষ কি সধব1কি বিধব। 

সকলেরই উপর বিধি। বিধবাগশের উপর একাদশীর 

কিছু কঠিন নিয়ম লক্ষিত হয়, কারণান্বেষণে বোধ হয়, 
যে, যে কাঁরণে তাহাদিগের ত্রক্ষচর্ধ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 

মেই কারণেই একা'দরশীর কঠিন নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
অস্মদ্দেশীয় কতকগুলি লোকের এইরূপ এক সংস্কার 

আঁছে যে একাঁদশীর দিন বিধবাদিগকে কোন ওষধ বা 

বিন্দুমাত্র জল প্রদাঁন করিলে ধর্মচ্যুত হইতে হয়! কিন্তু 
সকল শান্দ্ের উদ্দেশ্য এই যে, অগ্রে দেহ রক্ষা ও তৎ- 

পরে ধর্ম প্রতিপালন। যদি বিধবাদিগের নিতান্ত 

পীড়িতাবস্থায় একাদশী আমিয়! উপস্থিত হয়, সেই দিন 

তাহাদিগকে ওঁষধ না দিলে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া তাহা- 
দিগের দেহ নাশ করে, অথবা অতিবেল পিপাসায় 

জল না দিলে ্ৃতুযু ঘটন1 হয়, এমন অবস্থায় তাহারা 

যদি কুসংস্কার পরিত্যাগ ন| করেন, তাহা হইলে কি 
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তীঁহারা সত্রীহত্যা পাপে গ্রলিপ্ত হইবেন ন1? এবং 

বিধবাগণও যদি উক্তদিবমে ওধধ মেবন না করিয়া 

নিদাঁন পীড়ার হস্তে ও পান ন! করিয়। তৃষ্ণ1 রাঁক্ষমীর 

করে আত্ম মমর্পণ করেন, তাহাতে কি তাহার! আত্ম- 
ঘাঁতিনী হইবেন না? ত্বাহাদিগের এ কেমন ধন্ম বুঝিতে 
পারি না। 

ফল মুলাঁদি ভোজন যদিও ধর্মের সহিত বিশেষ 
হশ্রব নাই, জীবের প্রবৃত্যনুমারে ব্যবহার যোগ্য হইতে 

পারে, কিন্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে বস্তুতে দোষের 
তাগ অধিক তাহা সেবনীর নহে, এই কারণে পলাঁও 
রশুনাদি অস্মদাদর সেবনীয় নহে। উহা উষ্ঞ গুণান্থিত 

উষ্ণ দেশীয় লোকের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়, এবং 
উহ! ব্যবহার করিলে দুর্ণন্ধাতিশয় প্রযুক্ত সত্যতার হানি 

হইয়| থাকে, অতএব উহ নিঃসন্দেহ পরিত্যাজ্য। ফাঁহাঁর! 
সেবন করিয়া থাকেন, তাহারা দুর্শন্ধ বোধ করেন না; 
সে যেমন হীনজাতীয় লেকে পচ! মাংস ও শুক্ষ মৎজ্যে 

দুর্গন্ধ বোধ করে না, শুদ্ধ তাহাদের অভ্যাস পাঁইয়াছে 
বলিয়াই তাঁহাদের পুতিগন্ধ বিবেচন। হয় না, নচেৎ 
ঘাঁণেক্দ্িয় সকলেরই আছে, সকলেরই চন্দনকে সৌগ- 
নিক ও পুরীষের গন্ধকে পুতিগন্ধক বোধ হয়, সেই 
রূপ পলাগ্যাদিকে ঘখন কেহ কেহ দুর্শন্ধ বোধ করে 

তখন উহ নিঃসন্দেহ সকলেরই নিকট দুর্ণন্ধনীয়। শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ যথা। , 

গলাগুং বিড়বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রাম্যকুক্কটৎ। 

লশুনং গৃঞ্জনসৈব জন্ধু। চাক্ায়ণ ভবেৎ ॥ 

(যাজ্ববল্ক্য )। 
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পলাঁও, রশুন, অল্গাঁম, গাজর, গ্রাম্যশুকর ও গৃহ 
পালিত কুকুট ভোজন করিলে চন্দ্রায়ণ ব্রত দ্বারা শুচি 
হয়। 

ছত্রাকং বিডবরা হঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক, টং । 

পলাগুং গৃপ্নঞব মত্যাজগ্ধা? পতেদদ্বিজ: | 

(মনঃ) | 

ছত্রাক, বিড়বরাহ, গ্রাম্যকুক্কুট, লশুন, পলা, সল্- 
গম ও গাঁজর ভোজন করিলে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 

ও বৈশ্য পতিত হয়েন। 

ব্রাহ্মনস্য কজঃ কতা! স্র(তির থ্বেয় মদায়োঃ 

জৈন্মঞ্চ টনথুনং পুংনি জাতি ভ্রংশ করহ ম্মতং। 

(মনুঃ) | 

্রাঙ্মণের পীড়াকারী নাঁশকর ক্রিয়া, পলাও লশুন 

ও মদ্যের ঘাণ, এবং পুরুষে মিথুনের ভাব 
এইক্ষণে যুক্তি ও শাস্ত্রে পলাগুযাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ 

হইল, কিন্তু উহ! শীতল দেশীয় লোকের পক্ষে হানিকর 
নহে। এস্থলে এমন পূর্ব পক্ষ হইতে পারে যে এ 
সমস্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনে কোন অন্ুখানুভব হয় না। 
ইহ্াঁর উত্তর এই যে বীজ বপন করিবা মাত্র ফল লাভ 

হয় না, অর্ব-নিয়ন্তার নিয়মানুসাঁরে খু বিশেষে উহা 
পরিবর্দিত, পুর্পসিত ও তদনন্তর ফলিত. হইয়া থাকে, 
সেইরূপ নিয়ত নিয়মাতিরিক্ত কাঁধ্যানুষ্ঠান করিতে 

করিতে কালক্রমে নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 
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শীস্্রবিরুদ্ধ ব্যবহার করার কাঁরণ পুর্বাপেক্ষী বর্তমান 
সময়ে পীড়ার প্রাবল্য দৃষ্ট হইতেছে। প্রাচীন পরম্পর 
আত হওয়| যায় যে, পুর্বে ওলাউঠা রোগে মনুষ্যের 
হত্যু হইত না, এইক্ষণে এ রোগে আক্রান্ত হইলে আর 
কাঁল বিলম্ব সহে না।.যোগবাঁশিষ্ঠে এই উলাউঠ! রোগকে 
বিস্ৃচিকা ব্যাধি কহিয়াছেন, এই বিম্চিকা রোগ কোন্ 
কোন্ লোকের হয়, তাহা নিন্নস্থ বচন দৃষ্টে প্রতীয়মান 
হইবে। 

দুর্ভোজনাদুরারস্ত1 দুঃখ। ছুস্থিতয়স্চয়ে। 

দুর্দেশ বামিনো ছুষ্টা স্তেষাং হিংসাং করিষ)নি || 
(যেোগবাশিষ্ঠ )। 

অশুদ্ধ দ্রব্যাদি ভক্ষণশীল, দুঃখান্বিত, দুক্ঘ- 
্নারস্তকারী, দুর্দেশবাঁমী, নষ্টমধ্যাঁদ ও দুষ্ট যে লোক 
তাহাদিগকেই বিস্চিক। ব্যাধি হিংসা করিয়। থাকে। 
্রহ্ধা মুচিনামী রাক্ষমীকে এই কথ! করিয়াছিলেন। 

অধুনাঁতন নব্য সম্প্রদায় শাস্ত্র ও যুক্তি উল্লঙ্ঘন পুর৫- 
জর স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুমারে পান ভোজন করিয়া থাঁকেন। 

কি আশ্ধ্য! তীহাদিগের যুক্তি গুলি অভ্রান্ত আর 
শাত্্কারদিগের ব্যবস্থা লি কেবল আ্মাত্মক, এরূপ 

বিচার কি অনঙ্গত নয়; যাঁহার] বন্ুকাঁল ফলমুল ভোজন 
নির্মল নদীর জলপান করিয়। মানবগণের কল্যাণের 
নিমিত্ত বিবিধ যুক্তিপথাবলম্বন পূর্বক ব্যবস্থা! প্রণয়ন 
করিয়াছেন । এ নকল ব্যবস্থায় অনাস্থ1 প্রদর্শন করি? 

্রন্থকারগণের কোন ক্ষতি হইতে পারে না| প্রত্যুত 
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আপনাদিগকেই পদে পদে বিপন্ন হইতে হইতেছে, 
এবং অশিষাচার প্রকাশ করা হইতেছে । 

পথ্যাশিলঃ সধর্মা যে সচ্ছীলাঢ্যা জিতেন্দ্রিযাঃ | 

গুকদেব দ্বিজে ভক্তা স্তেষ! মেবাঁয়ুরীরিতং ॥ 
(তোধিণী )। 

স্পথ্যাশী, জুশীল, আঁঢ্য, জিতেক্দরিয়, ধার্শিক এবং 

যে ব্যক্তি দেবতা ব্রা্ষণ ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি করে 

সে দীর্ঘজীবি হয়| 

যে পাপালুব কপণা দেব ব্রান্মণ নিন্দকঃ 

বন্ধু গুর্কঙ্গনানক্তান্তেষাং মৃত্যুরকীলজঃ ॥ 
( তৌধিণী )। 

কুপথ্যাঁশী, লোভী, ক্লূপণ, দেব, দ্বিজনিন্দক এবং যে 
ব্যক্তি বন্ধু ও গুরু পত্তীতে আমক্ত এমত পাপাতআ্নাগণ 
অপ্পীয়ুবিশি্$ হয়। 

দুরাচারোহি পুকযেো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ 

দুঃখ ভাগীচ মততং ব্যাধিতোইপ্পাযুরেবচ | 

€ মনঃ)। 

দুরাঁচাঁরী লোক সকল লোকের নিন্দনীয় হয়, এবং 
দুঃখভাগী ও সর্বদ| পীড়িত হইয়। অপ্পীঘু লাভ করে। 
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সর্বলক্ষণ হীনোপি যঃ সদাঁচার বানরঃ | 

শন্ধধানোইনসয়স্চশতং বর্ষাণি জীবতি ॥ 

( মলুঃ)। 

যে ব্যক্তি শাস্ত্রের সকল নিয়ম প্রতিপালনে অসমর্থ 

হয়, সে যদি সদাঁচাঁরী শ্রদ্ধধান ও অনস্ুয়। হয় তবে শত- 

বর্ষ পরমায়ু লাভ করিতে পারে। 
সমুদাঁয় শাস্ত্রের অভিগ্রায় এই যে, মানবগণ সুস্থ 

শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া পুণ্যানুষ্ঠাঁন করিবে। 
আঁমাদিগের পিতৃ পিতামহ ও প্রপিতাঁমহ সকলে যে, 

আমাদিগের অপেক্ষা বলবান দীর্ঘজীবী ও পুণ্যাত্া 
ছিলেন, জুদ্ধ এক মাত্র শাস্তান্যায়ী অনুষ্ঠান তাহার 
নিদান। এইক্ষণে লোকের শাস্ত্রে যত অনাস্থা! হইতেছে 
ততই বল ও আয়ুর হাঁসত। হইতেছে! নব্য স্প্রদদায়ী- 
দিগের নিকট অনুরোধ এই যে শান্তর গ্রণেতাদিগের 
অখণ্ড হিতকর যুক্তি গুলির তাৎপধ্য গ্রহণে তাহাদিগের 

যত্বুবান হওয় অত্যাবশ্যক 



আমিষ ভক্ষণ । 
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যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্যই- সর্ধাপেক্ষা গ্রথান। 

ইতর প্রানীগণ যাহ! হইতে স্যউ হইয়াছে, যাহার কৃপায় 

প্রতিপালিত হইতেছে, যাহার অনুগ্রহে তাহারা আত্ম- 

রক্ষায় সমর্থ হইতেছে, ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন আজন্ম হ্ত্যু 

পর্য্যন্ত তাহাদিগ্ের উপর কল্যাঁণ-বাঁরি বর্ষণ করিতেছেন, 

তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞানে তাহারা বঞ্চিত, কেবল আহার 

নিদ্রা ভূর মৈথুন ইত্যাদিরই পরতন্ত্র। কিন্তু মানবগ্ণ 

বিশ্বরচয়িত। প্রদত্ত হিতাহিত বিবেক শক্তি লাভ করিয়। 

ধরণী মণ্লে শ্রেষ্ঠ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। দি 

ব্যারাদি হিৎআ শ্বাপদের। অজ্ভ্ানান্ধতা নিবন্ধন মেষ 

ছ1গাঁদি পগুদিগকে নক্রাদি যাদমথণ মহস্যদিগকে ও 

পদ্ষ্যাদি জন্ত মমুদাঁর কীট পতজদিগকে অংহার পূর্বক 

উদর পুরি করে। মনুষ্যগণও ঘদ্দি মেইরূপ জীবহিংস 

করিয়। উদ্রর পুর্তি করে, তবে তাহাঁদিগের আর ইতর 

প্রাণী হইতে কি গ্রভেদ রহিল, যে ব্যক্তি অহিৎনা 

পরমোধশ্ম জানিয় রুষিকর্মোৎপন্ন বিবিধ শদ্য ও ফল 

মুূলাদি ভক্ষণ করিয়! দেহ-রক্ষা করেন তিনিই গ্রকৃত 

মনুষ্য শব্দে বাঁচ্য। 

মহস্য মাংস ভোঁজনে অপকার ব্যতীত উপকার 

নাই। অন্মদাদির পূর্বব পুরুষগণ নিরামিষ ভোজন করি- 

তেন, এজন্য ভ্রাহার! ড্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও নুস্থকায় ছিলেন। 
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বর্তমানাবস্থায় দৃষ্ট হইতেছে, আঁমাদিগের দেশীয় ভদ্র- 
ংশোদ্ভব বিধবাঁগণ সভতকা'সিকল হইতে সবলা, রোগ- 

শুন্য প্রায় এবং বনুকাঁল জীবিত। থাকে, এক মাত্র হবিষ্য 

ভোজনই তাহাদিগের সুস্থতার কারণ। এইক্ষণে অনেক 

ইউরোপীয় বিচক্ষণ.পণ্ডিতেরা কহেন যে, মত্স্য মাংস 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষকর। শুন! শিয়াছে 

ইংলগ্ডের কতিপয় অন্ত্রান্ত লোক সপরিবারে মৎম্য মাংস 

পরিত্যাগ করিয়। সুস্থ শরীরে কালযাপন করিতেছেন, 

এমন কি, তীহাদিগের চিকিৎসকের বড় একটা! প্রয়োজন 

হয় ন|! আরও নিয়ত মাংসাঁহার করিলে প্রক্কতি নিষ্ঠর 

ও উদ্ধত হুয়। তৃণভোঁঙগী মেষ ছাগ হরিণ প্রভৃতি পশু 

অপেক্ষা মাংসাশী শৃর্গাল কুন্ধুর অধিক উদ্ধত। বলবান 
অশ্ব ও বৃহৎকায় হস্তী অপেক্ষ। সিংহ ব্যাঘাঁদি পশুগণ 

অত্যন্ত উদ্ধত ও নির্দয়, এবং এই কারণে বাজ্জালী সকল 

হইতে ইউরোপীয়দিগকে উদ্ধত অবলেকিত হয়। 

ঘি বিশ্বনিয়ন্তা মত্স্য মাংস অস্মদাদির আহারীয় 

করিতেন, তাঁহা হইলে আমাদিগের দন্ত গুলিও তদুপ- 

যোগী করিয়া দিতেন । যখন মাংসাশী পশুদিগের দত্ত 

হইতে উদ্ভিদ-ভো জী পশুদিগের দন্তের সম্প,্ণ বিভিন্ন ত। 

রহিয়াছে, এবং আমাদিগের দন্তের সহিত ভৃণ-ভোজী- 

দিগের দন্ডের সাদৃশ্য দু হইতেছে; তখন আমাদিগের 

ফলমুল ও শস্য নিশ্চয়ই ভোজ্য, অস্মদাদির মাংসাহার 

কখনই পরাঁৎপর পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এন্লে 

এমত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহস্য মংস অসদেশে 

অনূনা ব্যবহৃত হইতেছে না, উহা বহুকাল হইতে বঙ্- 
[এ 
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তৃমিতে চলিয়। আসিতেছে । এ কথার মীমাঁংস| এই 
ঘে, কোন অহিতকর বা কদাচাঁর গ্রথা যদি দেশে প্রচ- 

লিত থাঁকে তাহা সংশোধনে সচেষ্ট না হইয়। চিরকাল 

কুমতস্কার পাশে বদ্ধ থাকা বুদ্ধিমান জীবের কর্তব্য নয়। 

আরও দেখুন যদি মত্যাদি হিন্মুদিগের আহারীয় হইত 
তবে অবশ্যই পশ্চিমাঞ্চল-বাঁসী হিন্দুর! উহ! সেবন করি- 
তেন। বঙ্গভূমিতে উহা প্রচলিত হইবার হেতু, আমা- 

দিগের বুদ্ধিতে এই উপলব্ধি হয় যে, কোন সময়ে জল 

প্লাবিত অথবা অন্য কোন দৈব-দুর্ব্িপিক বশতঃ বজ- 

ভূমির উর্বরত| শক্তি কিছুকালের জন্য নষ্ট হইয়া 

শিয়াছিল, আুতরাঁং শস্যাদি অপ্রাপ্তি নিবন্ধন সে কালে 

আহারাভাবে লোঁক মকল, মৎস্যার্দির ব্যবহার আরম্ভ 

করে। কিম্বা এ প্রদেশের আদিম অসভ্য লোকেরা 

উহ ব্যবহার করিত, অনন্তর আমাদিগের পুর্ব-পুরুষণণ 

এদেশে বাঁদ করিলে এঁ দোঁষাঁবহ স্বণার্হ ব্যবহার হিন্দু- 

দিগের মধ্যে ক্রমশঃ সঞ্চার হইয়াছে | 

প্রাণাযথাআ্বনোভীষ্টা ভূতানামপিতেতথা । 
আত্েঠপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্বান্তি সাধবঃ॥ 

( হিভোপদেশ )) 

যেমন আপনার প্রাণ ই, সেইরূপ জকল প্রাণীর 

প্রাণ ইঞ্উট হয়, অতএব সাধু লোকেরা আত্মবৎ সকল 
জীবকে দয়| করিয়া থাকেন। 

যখন আত্রন্স্তস্ত পর্য্যন্ত স্তত্যু ভয় সকল জীবের প্রতি 
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সমভাঁবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন পাধ্যমানে জীব 
হিংসায় তৎপর হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। 
জন্তমাত্রেই এক বিশ্বাথিপের প্রজা; কোন প্রাণীর গ্রতি 

অকারণ অত্যাচার বা তাহাদিগকে হিংস। করিলে 

নিঃসন্দেহ বিশ্ব স্মাটের সমীপে দণ্ডার্ঘ হইতে হইবে । 
যদি বল জীব হিৎস! ব্যতীত জীবগণের জীবন ধারণের 
উপায়ান্তর নাই; এমন কি, আমরা নিত্য যে জল পান 
করি, তাহাতে কোটি কোটি জীব রহিয়াছে। এ প্রশের 
উত্তর এই ষে, অনিন্ত্য পুরুষের অসীম কাঁধ্য পর্যালোচন। 
কর! জীবগণের বুদ্ধির গম্য নছে। ইহ! বলিয়াই থে 
নিরস্ত থাক কোন ক্রমেই উচিত হয় না। যাহার যত 
দুর বুদ্ধির পরিণতি তাঁহার ততদূর আলোচনা কর! বিধেয়! 
সেইরূপ তাহার নিয়ম যতদূর পারি, আমাদিগের গ্রতি- 
পালন করা সর্বতোভাঁবে কর্তব্য । এক জীব হিৎস! 
কর! হইল বলিয়া আর একটা জীব নাশে উদ্যত হওয়!| 
যুক্তি বহির্ভত কর্ম মন্দেহ নাই। এবং এরূপ জীৰ 
হিংসা কর! আমাদিগের ইচ্ছায়ত্ব নহে। আমাদিগের 
অকামতঃ জীব হিংস। কর! হইয়! থাকে বলিয়া শাস্তে 

পঞ্চসুন। পাপের জন্য মাতৃ-পিতৃ শ্রা্ধের অগ্রে অঙ্গ- 

প্রায়শ্চিত্তের ও প্রাত্যহিক উপাসনার বিধি নিরূপিত 

হইয়াছে । এ স্থলে ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থন। 
বলিতে হইবে। এইক্ষণে ইহাই নির্দিউ হইল যে, 
অকাঁমতঃ জীব-হিৎম। কোন রূপেই শ্রেয়ক্কর নহে। শীতল 
দেশীয় লোকে জীব-হিংস| করিয়া জীবিক| নির্বাহ করে, 
যেহেতু তথায় শস্যাদি জন্মে না। এ বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত 
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বাহ বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থ দৃষি 
করিলে প্রতীয়মান হইবে। সংগ্রতি শাস্ত্র গ্রমাণ বিবৃত 
কর] যাইতেছে। 

ম1 হিংস্যাঁৎ সর্ঝা1 ভূতাঁনি। 

(শ্রুতিত)। 

কোঁন জীবের হিংসা! করিবে না। 

যে! যম) মাং মশ্বাতি স তশ্বাংসাদ উচাতে। 

মঙ্ম্যাদঃ নর্ব মাংসাদভ্তম্মীম্মত্ম্যান বিবজয়েও || 

(মন্গু2)। 

যে ব্যক্তি, যে জীবের মাম ভক্ষণ করে, তাহাকে 
সেই জীবের মাৎসাঁদ কহে। যেব্যক্তি মৎজ্যাহার করে 
মে সকল গ্রাণীর মাঁসাদ, শাস্্কারের কহেন, এজন্য 
মৎস্য সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য । 

জলম্ছলচরাঁয়ে চ প্রাণনস্তান্মু তানপি, 
নভক্ষেন মানবো জ্ঞানী হন্তাঁতেষাং ভবেন্নহি। 

হত্বাহত্বাতু ম্স্যাশী সর্ববেষাং যোবিশেষতঃ 
মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোপি তম্মাম্মত্ন্যৎ পরিত্যাজেৎ॥ 

( গাদে]াততর খণ্ড )। 



সমাজ-মংহ্করণ। ৬১ 

যে ব্যক্তি জীব হিংস| করিয়! ভক্ষণ করে সে মাংসাঁদ 
হয়, এজন্য মৎস্য মাঁৎস পরিত্যাগ করিবে এইটা বিশেষ 
বিধি। কিন্তু জ্ঞানী মনুষ্যেরা, হ্ুত জলচর ও শ্থলচর 
জীব হিংস! জন্য পাঁপ ন1 হইলেও ভক্ষণ করিবেন ন1) 
কেন না মানব সকল মৎস্য মাংস ভোজন ন। করিলে, 

ধীবরের1 মত্ম্য ধরিত না, এবং ব্যাঁধেরাও বন্য পণ্ড 
হুনন করিত না। 

মঞ্ম্যাংস্ত কামতোজগ্ধা সোপবামস্ত্রাহং বসে। 

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক )। 

স্বেচ্ছাধীন মৎস্য ভজন করিলে, তিন দিন উপবাঁম 
প্রায়শ্চিত্ত 

লোঁভাঁঞ স্বতক্ষণার্থায় জীবিনং হন্তিযোনরঃ। 

মজ্জকুণ্ডে বসে মোপি তস্তোজী লক্ষ বর্ষকং। 

ততে। ভবে স শশকে। মীনশ্চ সগ্ডজন্াশঃ। 

ভূণাদয়স্চ কর্মত্যস্ততঃ শুদ্ধিং লভেঞ, গ্রুবং || 

(প্রায়শ্চিত্ত বিবেক )। 

লোভ বশতঃ ও আঁপনাঁর ভক্ষণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি 
জীব হিস করে, লক্ষ বংমর তাহার মজ্জাকুণ্ডে বাঁ 
হয়, তৎ্পরে শশক ও মীন অপ্ত জন্ম হইয়! অবশেষে 
তৃণাঁদি হওনান্তর পাঁপ হইতে বিমুক্ত হয়। 



৬২ সমাজ-মংহরণ। 

আমিষ ভক্ষণ যেযুক্তি ও শাস্ত্র বহিভূ্তি দোষাবহ 
ধ্যবছাঁর, তাহার আর কোন মংশয় নাই। অতএব প্রচুর 
ভোজ্য সত্বে মৎস্য মাংদ আহারে স্পৃহা করা অসাধু 

বৃত্তি ব্যতীত আর কি বলা যায়। 
০০০১ 



সুরাপানের দোষ । 

স্প্ম্তী€ ০ 

« মদ্যমদেয়মপেয়মঞ্রাহ) মিতিম্মতি।” 

সুরা অর্ধ-দোৌষের আকর। ক্ষয় যন্সনা, পাও, ও 

যরুৎ গুভৃতি রোগের নিদান। উহা পান করিলে 

স্বাভাবিক জ্ঞানের অন্যথাভাব হয়, সুতরাং তখন দু" 

র্মকে অন্কর্ম, ও সকর্মকে কুকন্ম বলিয়া বোঁধ হয়। 

ধুতি, ক্ষম+, স্বণা ও লঙ্জ! মদ্যপায়ীর নিকটে গমন করিতে 

পারে না। আুর। কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে প্রবল করিয়া 

তুলে, তজ্জন্য পরদারে আসক্তি হর, এবং জীব হিংসা 

করিতেও প্রবৃত্তি জন্ায়! সুরা হীনান্গ ও অকাল 

হত্যুর অদ্বিতীয় সহাঁয়। মদ্যপের নিকট অন্তরের কথ! 

ব্যক্ত করিলে মহা! অনর্থ উপস্থিত হয়ঃ সে যখন পান- 

দোষে লিপ্ত হয়, তখন তাহার মনের কবাট খুলিয়। যায়, 

তখন আর কোন মতে গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশিত থাকে না। 

তাঁহাঁদিগের মনে নিজেরও কোন দুক্টাভিসন্ষি থাকিলে 

তাহাঁও মত্ততার সময় ব্যক্ত করে এজ্সন্য লোকের সহিত 

সহস] বিবাদোপস্থিত হয়| সুরাপান করিলে ন্বভাবানু- 

সারে কেহ কেহ উক্মতের ন্যায় গ্রলাপ বাক্য ও অন্লীল- 

তাঁষা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে; কেহ কেহ হিং 

শ্বাপদের ন্যায় তর্ন গর্জ্জন করে ; কেহ কেহ স্তন্ধ-ভাবে 

থাকে; কেহ বাঁ ভাবে গদৃগদূ হইয়া অবিরল থারায় 

ক্রন্দন করিতে থাঁকে। অজ্তান্ত ব্যক্তিদিগকে পুষিদ! 



৬৩৪ সমাজ-মংন্রণ। 

করিবার জন্য কেহ কেহ গোপনে পান করিয়া থাকেন? 

কিন্তু কি দ্রব্য গুণ! পাঁনের অব্যবহিত পরেই চক্ষু লজ্জার 

মাথা খাই ধরাতলে কি কর্দণ কি ধুলা কি প্রআব 
পুরীষময় স্থান, তত্তবজ্ঞানী ভাবে তথায় গড়াগড়ি দেন। 
যখন তাঁহার! ন্যক্কারজনক স্থানে পতিত থাকে, তখন 

তাহাদিগকে কমি-কীট সদৃশ জ্ঞান হয় এবং অন্তঃকরণে 
ক্ষোভ উপস্থিত হয়। আহা ! তখন কোথায় তাহাদিগের 

বংশ-মর্ধযাদা), কোথায় বা তাহাদিগের বিদ্য। ত্রাক্ষণ্য। 
দীর্ঘকাল নুর! মেবন করিলে শরীরের কান্তি অন্ত- 

হিতি হইয়া যায়, মুখ পাও বর্ণ হয়, নাঁসাগ্র কিঞিৎ স্কীত 
ও ঈষৎ লোহিতাঁভ হয়, নিশ্বামে দুর্গন্ধ হয়, এবৎ চক্ষু 
চতুষ্পার্শে র্ুষ্ণাঞ্ষে অ্ষিত হয়। মাদকমেবীদিগের 
অঙ্গ-ভগ্ম কিম্বা বিশেষ পীড়া মমুপস্থিত হইলে প্রায়ই 
অচিকিৎস্য হয়! উঠে। নুরার আরও দোষ এই যে, 
পরিমাণ স্থির থাকে না, কিঞ্চিৎ পান করিতে করিতে 

পানাসক্তি গ্রবল হুইয়া আন্আঁন টান ধরায়, সুতরাং 
অপরিমিত পান দ্বারা অশেষ উৎপাতে পতিত হয়। 

সুদ্ধ সুর] বলে নয়, চরম, গাঞ্জা, অহিফেণ প্রভৃতি কল 
মাদক দ্রব্যের বিশেষ বিশেষ দৌঁষ দুষ্ট হইয়া থাকে । 
এস্থলে এমত জিজ্ঞাম্য হইতে পারে, যখন এ সমুদায় 

বস্তু স্থষ্ি কর্তার হুট, তখন উহ্ন৷ অবশ্য ব্যবহার যোগ্য। 
এ প্রশের উত্তর এই যে, বিষ ঈশ্বরের স্ষ্ট বন্ত, উহা 
সুস্থ অবস্থায় সেবন করিলে প্রানীগণের প্রাণ হানি হইয় 
থাকে, কিন্তু পীড়া বিশেষে উহাদ্ব।র] প্রাণ রক্ষিত হৃইয়। 



সমাজ-সংশ্করণ | ৬ 

থাকে, মাদক সমুদ্ায়ও সেইরূপ কেবল ওঁষধের নিমিত্ত 
স্ হুইয়াছে। 

এইক্ষণে অস্মদ্দেশের যুবক মল্প্রদায়ের গ্রায় অনেকে 
ল্ুরাঁপান করিয়। থাঁকেন। দুই এক ব্যক্তি পাঁন দোষে 
লিগু নন বলিয়| মদ্যপদিখের নিকট তাহারা এই বলিয়! 
শ্লাঘ। করিয়া! থাকেন যে «“স্ুরায় আমার গ্রেজুতিস্ 
অর্থাৎ কুমংস্কাঁর নাই ৮ কিন্তু ইহ! অতি অপব্ূপ কথা, 
কারণ, সুরায় কুমংক্কার থাঁকা অতীব প্রশংসনীয় গুণ। 
যাহারা কহেন কুসংস্কার নাই, পরিণামে তীহারা এক 
একটা বিলক্ষণ মদ্যপ হইতে পারেন, কিন্তু ধাহাঁদিগের 
এমন সংস্কার আছে যে সুর! দ্বার পরকালের হানি হয়, 

ত্রাহার প্রাণান্তেও সুরাম্পর্শ করেন না, যে হেতু সর্বা- 
পেক্ষা ধর্মমতি অতি প্রবল1। সুরার বিশেষ দোঁয জানিয়। 
শান্্রকর্তারা নিষেধ করিয়াছেন। যথ! 

অমেধ্যেব! পতেশাত্তো বৈদিকং বা পাদ! হরে | 
অকার্য) মন্যৎ কুর্ষ]াঘ] ত্রাঙ্গণো মদমোহিতঃ || 

(মলঃ1) 

ব্রাহ্মণ, মদ্যপান জন্য মুড়বুদ্ধি হইয়! অশুচি স্থানে 
পতিত হয়েন, ব। বেদ বাক্য উচ্চারণ করেন, কিম্বা ব্রহ্গ- 

হত্যাদি অকীঁধ্য করেন, এই নিমিত্ত ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক মদ্য 
নিষিদ্ধ। 



৬৬ মমাজ-সংক্বরগ। 

ঘস্যকাঁয়গতং ব্রহ্ম মদ্যেনাপ্লাবযতে সক । 

তম) বইপতি ব্রা্গণ)ং শৃত্রত্ব্ মগচ্ছতিঃ || 
( মঃ।) 

যে ত্রাঁ্ঘণের শরীরে সংস্কার রূপে বেদ অবস্থান 

করিতেছেন, তীঁহাঁর শরীরে একবার সুর গ্রবেশ করিলে 

ব্রাঙ্মণ্য দুরে পলাঁয়িত হইয়া শুদ্রত্বকে প্রাপ্ত করাঁয়। 

ব্রহ্মহত| স্থরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ। 

মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংনর্গস্চাপিতিঃ মহ ॥ 

(মন্ুঃ। ) 

ব্রঙ্গহত্যা, সুরাপান, ত্রাঙ্ষণ-স্বামীক, অশীতিরতি- 
গ্রমাণ সুবর্ণ হরণও গুরু-ভা্যাঁগমন এই গুলি মহাঁপাঁতক 
ব্ললিয়া উক্ত হইয়াছে । এই প্রত্যেক কর্মের অনুষ্ঠান- 
কারীদিগকে মহাঁপাঁতকী কহে। এ মহাপাতকীদিগের 
সহিত সংসর্ধ করিলে নিম্পাপী লোকও পতিত হয়েন। 

কমিকীট গতঙ্গীনাং বিড় ভূজাঞ্েব পক্ষিণাঁ। 

হিংআনাঞ্র সত্বানাং হুরাঁপো! ব্রাহ্মণো ব্রজে ॥ 
(মনুঃ। ) 

সুরাঁপ ত্রাক্মণ, কমি, কীট, পতন্গ, .বিষ্ঠাভূক্ পক্ষী 
ও হিত্র ব্যাত্রাদি জাতি প্রাপ্ত হয়েন। 



সমাজ-সংহ্রণ। &$ 

যক্ষরক্ষঃ পিশাচানং মদ)ং মাংসং লুরালবং। 

তত্ব ক্ষণেন নাততব]ং দেবানামশুতা হবিঃ || 

(মন্ুঃ1) 

যক্ষরক্ষ ও পিশাচ সম্বন্ধীয় অন্ন এবং মদ্য চতুষ্টয়; 
দেবতাদিগের ঘ্বৃত ভক্ষণের যোগ্য যে ব্রাঙ্মণ, তৎকর্তুক 
ভোক্তব্য নহে। এখানে চীকাঁকার লিখেন, যে ত্রাক্ষণী 
গরাপান করেন তাহার পতিলোক প্রাপ্তি হয় না, এবহ 

এই জগতে তিনি কুন্ধুরী, গৃ্ী ও শুকরী রূপে জন্ম গ্রহণ. 
করেন। 

মোহ বশতঃ জরাপান করিলে হ্ত্যুূপ প্রায়শ্চিত্ত, 

বিধি যথা, 

মুরাং পীত্বা দ্বিজে। মোহাদগ্রিবর্ণং শুরা পিবেছ,। 

তয়াস্বকায়ে নিরর্ধে মুচাতে কিলিষাত্ততঃ। 

(মন্ু১1.) 

বান্ষণ ক্ষত্রিয় ও:বৈশ্য মোহ প্রযুক্ত জুরাঁপান করিলে 
সেই সুরা অগ্নির ন্যায় তপ্ড।করিয়। পান করিবেন, তদ্দার! 
শরীর দগ্ধ অর্থাৎ শ্যত্যু হইলে নেই পাপ হইতে মুক্ত 
হয়েন| স্ুরাপানের কাকথা? স্রাভীজনস্থিত অথবা 

মদ্যভাঁওস্থ জলপানও করিবেন না। যথ, 

অপঃ ম্লরাঁভাজনস্থা মদ)ভাগুস্থিতা স্তথা। 

পঞ্চরাত্রং পিবেছ পীত্বা শগ্ঘ পুম্পীশৃতৎ পর2 | 

( মন্গঃ |) 
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সুরাভাজনস্থিত বা! মদ্যভাওস্থ জল পান করিলে শঙ্ 

পুষ্গাখ্য ওঁষধি নিক্ষেপ দ্বারা পঙ্ক-ক্ষীর পঞ্চরাত্রি পান 
করিবেন। 

মনু প্রায় একাধ্যায়পুখি স্ররাপানের দোষ লিখিয়! 

পুর্ণ করিয়াছেন, এখানে সে সমুদায় সংগ্রহ করিতে 
গেলে প্রস্তাব বাড়িয়! যাঁয়। এজন্য নিরস্ত হইলাম । 
এস্থলে শৃদ্র মহাশয়ের এমন কহিতে পারেন ফে, যুক্তিতে 
স্সরাপাঁন শুড্রের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে, শাস্ত্রে এরূপ 
বিশেষ নিষেধ নাই। কিন্তু বাঁযু-পুরাঁণে কহিয়াঁছেন 
« চতুবর্ণেরপেয়াস্যাৎ সুরা স্্রীভিশ্চ নারদ ” এই বচনে 
শৃদ্রদিগের সুরাঁপান নিষিদ্ধ হইল, আরও শাস্ত্র দেখুন। 

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠভ্তত্ত দেবেতরোঁজনঃ | 

স যু প্রমাণ কুকতে লোক অ্তদনবর্তীতে | 

( ভগবদশীতা। ) 

শ্রেন্ঠ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র গ্রমাণানুমারে যে সকল কর্মের 
আচরণ করেন, সামান্য লোকেরাও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান 
করে, অর্থাৎ তাহাঁদিগের ব্যবহারের অনুগামী হয়, 
সুতরাং বাদ্ষণদিগের যখন মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল, তখন 
শুদ্রদিগেরও অপেয় পান অকর্তব্য হইল। 

কি আক্ষেপের বিষয় ! প্রায় এমন দিনই নাই যে, 
যে দিন সুরাঁপায়ীদিগের অঙ্গ হানি ও অপম্ৃত্যু আমা- 
দিগের দৃষ্টি পথে পতিত না হয়, এবং এমন দিনই নাই 
যে, যে দিন এরূপ ঘটনা আঁমাঁদিগের কর্ণগোঁচর না| হয়। 
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কত শত বিদ্বন লোক, যাহারা রাঁজদ্বারে ও জজাতীয় 
নরদিগের নিকটে সম্মান লাভ করিবেন, এবং যাহা- 
দিগের দ্বারা দেশের উপকার সাধিত হইবে বলিয়! 
চাঁতকের ন্যায় আমর! আশা-বারির প্রতীক্ষা! করি, কিন্তু 
সুরার প্রভাবে ত্বরায়.ত্বাহাদিগকে উত্কট পীড়ায় প্রপী- 
ডিত বা কতান্তালয়ে সমুপস্থিত হইতে হয়। সুরা, 
শীতল দেশীয় লোকে পাঁন না| করিলে তাহাঁদিগের 
দেহ রক্ষা কঠিন হইয়। উঠে, এজন্য তাহাদিগের পরি- 
মিত পাঁন করা আবশ্যক, কিন্তু তাঁহারাঁও যদি অপরিমিত 

পান করে, তাহাঁতেও তাঁহাদিগের নানা! দোষ ঘটিয়া 
থাকে। অতএব শীতল দেশীয় লোকের অনুগামী হওয়! 
উষ্ণ দেশীয় লোকের কদাপি বিধেয় নছহে। আরও 
বজদেশীয় লোঁকে বিবেচনা করুন, মদ্য পান করিয়া 
উপহাঁসাম্পদীভূত আঁমোঁদে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের 
সন্তানেরাও তদ্দ ছন্তান্তমারী হইয়া মদ্যে আসক্তি 
করিবে। মদ্যাঁপেক্ষা সহজ্র মহত সর্ধজন প্রশংসনীয় 

আঁমোদের বস্তু আছে, তাঁহা পরিত্যাগ করিয়। সুরাসক্ত 

হওয়া অতীব মুটতাঁর কর্ম । অতএব হে বঙ্গীয় ব্যক্তি 
গণ! যদি তোমাঁদিগের স্বচ্ছন্দ শরীর ও দীর্ঘজীবনের 

আশ। থাকে, কি সজাতীয় কি বিজাতীয় মাঁনবগণের 

নিকট যদি সম্মান লাভের বাঁসনা থাকে, যদি স্বদেশের 
হিতসাধনের আকাঁজ্ষ1 থাকে, তবে মদ্যকে বিষবণ্ধ 

পরিত্যাগ কর] অবশ্য কর্তব্য। 



দিবানিদা। 

এসির টওগ 

জগদীশ্বর জীবনিচয়ের সুখের. নিমিত থে সমুদায় 
বস্ত স্থজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিদ্রা অত্যন্ত সুখকরী, 
নিদ্রা না থাকিলে জীববুন্দের কের পীম! থাঁকিত না, 
এমন কি, তাহাঁদিগের দেহরক্ষা কর! দুফর হইয়া উঠিত! 

যখন তাহার! জীবিকা! নির্ধাহার্ধে অপরিমিত শারীরিক 
ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়। পড়ে; 

যখন তাঁহার! পুত্রাঁদি অশেষ মেহ ভাঁজন ব্যক্তির লোঁকা- 

স্তর প্রয়াণে অমহ্য শোঁকাবেগে সন্তপ্তহৃদয় হইয়। 
থাকে; বখন তাহারা দুর্বিষহ পীড়াঁর যাতনায় নিতান্ত 
অস্থির হই! থাকে; যখন কোন মানুষ রাজকীয় দণ্তানু- 
সারে কারাঁবাে অথবা দ্বীপান্তরে নীত হইয়া থাকে; 
(আহা! তখন তাহাদিগের অবস্থা মনে করিতেও কফ 
উপস্থিত হয়। বাসস্থান বিরহে, স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন 
বিচ্ছেদে দিবাভাগে অর্ধদাই চিন্তানলে তাহাদিগের 
অন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, ) কিন্তু রাত্রিকালে দয়াবতী 
নিদ্রাদেবী আসিয়া এ সকল প্রাণীগণকে কোমলাঙ্কে 
ধারণ করতঃ তাহাদিগের সর্ব! দুর্ভাবনার অবসান 
করিয়া সুখ সলিল বর্ষণ করেন। 

বিশ্বনিয়ন্ত। বিশ্ব-কাঁধ্য নির্বাহার্থে আমাদিগকে যে 
সমস্ত বৃত্তি বা বস্ত প্রদান করিয়াছেন, এ সমুদায়ের কোঁন 
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একটার অপরিমিত ব্যবহার করিলে সাঁংস!রিক কার্ধ্য 
নুচাঁরু রূপে সমাহিত হয় না| নিদ্রা যদিও অস্মদাদির 

হিতকা রিণী, কিন্তু কাঁলাকাঁল বিচাঁর পূর্বক উহার সেবা 
করা বিধেয়। আত্যন্তিকী সেবায় জাড্যাদি দোষ ও 
নানা পীড়া ঘটিয়! থাকে। 

দিবা রাত্রির পরিমাণ ৬০ গ্ঠী দণ্ড) এই পরিমাণের এক 
তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বিংশতি দণ্ড কাঁল নিদ্রা গেলে 
স্বাস্থ্যের কোঁন হানি হয় না, প্রত্যুত শরীর স্বচ্ছন্দ ও 
সবল থাঁকে। এ এক তৃতীয়াংশ ভাগেরও নির্দারিত 
সময় আছে! যখন সর্বজ্ঞ পুরুষ দিনমাঁনে আলোকের ও 
রাঁত্রিমানে তিমিরের স্য্টি করিয়াছেন, তখন নুস্প্ট 
বোঁধ হইতেছে যে, মানবগণ দিবা ভাগে বৈষয়িক কর্ম 
সমাঁধাঁন করিবে) এবং বিভাঁবরীতে বিশ্রাম করিবে । অত- 
এব দ্িবাভাঁগে সাঁৎসারিক কাধ্য সম্পাদন পূর্বক নিশি- 
যোগে আহীরের অব্যবহিত পরেই পরিক্ষত শয্যোপরি 
ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে করিতে আমাদিখের নিদ্র। 
যাঁওয়া আবশ্যক, এরূপ করিলে সুনিদ্রা হয়! যখন 

উধাদেবী প্রাচ্যদিকে আবিভর্ণব পুরঃমর লোহিত আজ্যে 
অন্ধকার গ্রাম করিতে আরম্ভ করেন; পতত্রী সকল স্বীয় 
স্বীয় কুজন রূপ বিশ্বেশ্বরের মহিমা মংকীর্ভন করিতে 
করিতে কুলাঁয় হুইতে আহারান্বেষণ জন্য অন্তরীক্ষে 

উড্ভ্ভীন হয়; কুগুলিনী অযুদাঁয় খাদ্য চেষ্টায় যামিনী 
যোগে পরিভ্রমণ পুর্ধবক ক্লান্তা হইয়া! স্ব স্ব বিবর মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করে, রাত্রিঞ্চর জীবগণ, অরুণ দর্শনে 
শক্ষিতান্তঃকরণে আপন আপন আবান স্থানে লুক্কায়িত 
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হয়। তখন আর আমাদিগের নিদ্রাভিভূত থাকা কোন 

ক্রমেই বিচার্ধ্য নহে । এই রমণীয় সময়ে শয্যোশ্িত 

হুইয়া জগতের আনন্দদায়ক শোভা সন্দর্শন পুর$সর উশ্ব- 
রের মহ্মি| অনুধ্যান কর! অতীব কর্তব্য; এবং বৈষয়িক 
হিতচি্তা করাও বিধেয়। 

প্রত্যুষে গাত্রোত্ধান করিলে শরীর ও মনের স্ফররতি 
জন্মে; মনোষধ্যে নান! বিষয়িণী ভাবের আবির্ভাব হয়; 
কলেবর শ্রমক্ষম হয়। কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত কহি- 
য়াছেন “ অনধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়া অহর্ম,খকাঁলে 

গাত্রোথান করিলে লোকে লুস্থকায়, ধনবান ও জ্ঞানবাঁন 

হুইয়! থাকে, কারণ উযাঁকালে উঠিলে দেহের আলস্য ও 

জড়তা অপনীত হুইয়1 বলিষ্ঠ হয়, বলিষ্ঠ হইলে শ্রমক্ষম 
হয় ও পরিশ্রম হইতে সৌভাগ্যশালী হয়। এবং গ্রাতঃ- 
কালে বহুবিধ হিতাহিত চিন্তার উদয় হওয়াতে লোঁকে 
জ্ঞানরত্বু লাঁভে সমর্থ হইতে পারে। 

উল্লিখিত নিদ্রাঁর গ্রক্ৃত অময়ের বিপরীতাঁচরণ করিলে 
অর্থাৎ দিবা ভাগে নিদ্রা গেলে এশিক নিয়মের বহিভূর্ত 
অনুষ্ঠান কর] হয়। দিবানিদ্র। নান রোগের আকর ও 
আম়ুঃক্ষয়কর, এজন্য দিবাঁনিদ্রা কোনরূপে মনথয্যদিগের 
শুভদাঁয়িকা নহে। 

কাব্যশান্্র বিনোঁদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাহ। 

ব/মনেন চ মুখানাধ নিদ্রয়! কলহেন বা|। 
(হিতোগদেশ |) 
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, কাব্য শপাঙ্জের দো; 
খাপিত হস? বাধন ও রি দাউ সিং লে | : 5 

পর্যাটন। শসা, সা ণ কহ রা রগ | 

সম বাহিত করে! 1 11. | 
রঃ 

গা ২ এরি মাধ" বা; রর ধা 

'দিবাশয়ান মে পুরীঃনহীত্রেদিফিভৌজিনঃ। 

“হর্ধিনী নাসসেবস্তে নস্প'শন্তি র্জস্বলাঃ | 

 (মহাভাঁরত।.) 

শীন্ধারী বাসুদেব নিকটে কহিয়াছিলেন যে, « আমার 
পুত্রেরা'দিবসে নিদ্রা খাঁয় নাইট -মিশিতৈ দ্ধ ভোজন: 
করে নাই, গুর্বিণী আরীতে গমন করে নাই' এবং খাতুমতী” 
সত্রীলোকদিগকে স্পর্শও করে .নাই, তবে কি নিম 
তাঁহারা অকালে কাল গ্রাণ্ত হইল ”। শাস্ত্রে দিবা দি 
নিষেধ করিয়াছেন । আরও. দেখুন-হত্ত পদা্দি দ্বার, 
যাঁবতীয় সাংসারিক কার্ধ্য সম্পাদন, চক্ষুতে বিবিধ পা 
তের দর্শন) 'অন্তঃকরণে নানা বিষয়িণী চিত্ত কর! ইত্যরার্টি 
সমস্ত কার্ধ্য জাগ্রদাবস্থায় সুসস্পাদিত ইহ গাফেগ? 
নির্ীরীহানিদ্রীর মহচর নিদ্রিতাব্থায় জীবর্গণ চেতনী- 
শুন্য থাকে, এজম্য তহকালৈ তাহারা কোনীক কাটাব 

হিতাষ্ছিতউ চিন্তা করিতৈ' পীরে না? এইক্া রে হি বিবেউনা 
করুন ধে ব্যক্তির খত বর্ষ জীবিউ খাঁকবারি বস্তাবন্ী 

আছে, জে বদি দিবাভাগে এক বেল করিয়া দিদা যায় 

২ 
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তবে একশত বতমরে খত কর্ম করা যায়, তাঁহাঁর অদ্ধৈক 

কর্ম কর! হয় নুতরাঁং পঞ্চাশত বর্ষ পরমায়ুর যে ফল এক 

শত বৎসর আঘুরও সেই ফল হয়। আমাদিগের নিশ্বাস 

পতন দ্বার! আযুঃক্ষয় হইতেছে, নিদ্রিতাবস্থায় নিশ্বাস 

আধিক মাত্রায় পতিত হয়, সেই নিদ্রা যত হ্যুন হয় ততই 

উত্তম, একারণে দিবা নিদ্রা অস্দার্দির সর্বাতোভাবে 

পরিত্যাগ করা বিধেয় ॥ 



অপ্রাণিকরণক ক্রৌড়াকে দৃযুত ক্রীড়! কহে। এই. 
দ্যুতত্রীড়ার ন্যায়'মহাবৈরকর কর্ম সংসারে দ্বিতীয় নাই। 
মাদক সেবীর, প্রচুর মাদক সেবনান্তর কিয়ৎকালের'জন্য 
আকাজ্জ। নিবৃত্তি পাঁয়! লম্পটের, রতি ক্রীড়ান্তে কিছু 
সময়ের জন্য বিরতি জন্মে। কিন্তু পণ ফ্্টীড়কদিগের 

ক্রীড়ার বিরাম নাই। অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, ঢ্যত 
জীবীগণ ক্রমাগত ৫৭ দিন ক্রীড়া করিতেছে! মধ্যে 

মধ্যে দারুণ ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইলে কে জানে তাল, 
কে জানে মন্দ উপস্থিত মতে যাঁহ! খাদ্য পায়, তাহাই 
জলযোগ করিয়া জীবন ধারণ করে। যে সমস্ত অসভ্য 
মুর্খ লোৌকদিগকে স্পর্শ করিতেও স্বণ৷ বোধ হইয়া থাঁকে, 
ভদ্রবংশ সন্ত মহাশয়ের ক্রীড়ার অনুরোধে সহোদর 
জ্ঞানে তাহাদিগের সহিত একামনে উপবেশন করতঃ 
আমোদ প্রমোদ করিতেছেন । পণক্রীড়কদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ পণে সর্ধস্বাত্ত করিয়া অবশেষে জুয়ার কল্যাণে 
জ্রয়াচোর হইয়া উঠেন! জুয়াচোরের! ভ্রমেও সত্য 
বাক্য কহে ন!। তক্ষরেরা কেবল অপরের ধনে লোলুপ 
হইয়। থাকে, কিন্তু দ্যতাসভের! নিজ .বাটীর ভোজন, 

পাত্র, জলপাত্র পর্যন্ত অপহরণ পূর্বক জুয়ায় সমর্পণ 
করিয়া থাকে! অধিক কি, তাহাদিগ্রের স্বীয় ভার্ধ্যার 
আভরণাদি রক্ষা! পাওয়৷ দ্র. দ্যুতাসক্তেরা, সকল 
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ব্যক্তির অবজ্ঞেয় ও 'অবিশ্বস্্নীয়।। ধনের অত্যাবশ্যক 
হইলে কোন স্থানে'খণ পাঁয়'না'। এমন কি তাহাদিগকে 
একটা পয়স! পর্য্যন্ত খণ দ্রানে অনেকে অস্বীক্ৃত হয়। 
তিনি কোন বাস্তবিক বস্ত বন্ধক রাখিতে গেলে লোকে 

উহ কৃত্রিম বোধ করে। সংসার মধ্যে তাহাদিগের 
সম্ভ্রম ত এই, অধিকন্তু অনশন রাত্রি জাগরণ গ্রভৃতি- 

অনিয়মাচরণে আশু অতিসারাদি রোগে আক্রান্ত হুইর! 
পড়েন। 

 দ্ুতক্রীজ্জর;কি চমৎকার সম্মোহিনী শক্তি! ৪ 
মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, বাজী জয় করিব, 
কিন্তু অবশেষে গ্রায়ই অর্বস্বান্ত ঘটিয়া উঠে। অন্যে 
পরে কাকথা, পুণ্য শ্লোক ও যাবতীয় রাজগণে অঙ্ক, ত 
নৈধধাধিপতি নল রাজার অবস্থা! স্মতি পথারূঢ় হইলে 
রর্ণনাতীত মনস্তাঁপ' উপস্থিত. হয়, তীহাকে, দৃযুতের' 
কুহকে পড়িয়। আঁত্মোদর পুরণার্থে নগরে ভিক্ষা, না 
পাইয়। অরণ্য বাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল । ধার্শি- 
কাগ্রণগ্য রত্যনিষ্ঠ রাজ! যুধিষ্টিরের বিবরণ ও বড় অপ্প 
কষউকর নহে। তিনি দুরাশার দাস হইয়া দুরোদর 
মুখে সর্বস্ব আছিতি প্রদান পূর্বক চারুশীল! প্রিরতম। 
সহধর্দিণী- পর্যযস্ত শক্রু হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
বিবেচনা.করিলে- ইহ! অপেক্ষা দুরবস্থা, লজ্জা ও অপ- 
মানের ব্যাপার আরকি আছে? 

.কি.আন্মেপের' বিষয়! পণ ক্রীড়াঁয়, যে অর্থ বৃথ! 
ব্য়িত্ হয়, তদ্দার1 কতকত মহৎ ও হিতকর কাধ্য সম্পন্ন 
হতে পাঁরে।, দ্যুতজীবীর1 স্থির চিত্তে বিবেচনা করুন 



সমাজন্নংহ্বরণ । ৭ 

_দ্যুত ত্রীড়ায় কিছুই লাভ নাই, যদি এক দিবস কিছু 
অর্থ পণে জয় করেন, অপর দিন' তাঁহার অধিক' হারিয়। 
বসেন। এস্থলে একটী কথা মনে পড়িল। চাঁরি জন 
ক্রীড়ক তাহারা প্রত্যেকে সহজ করিয়! মুদ্রা লইয়া 
ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, প্রত্যহ ক্রীড়! ভঙ্গে স্ব স্ব: 
জয়াজয়ের মুদ্রা গ্রহণ ন1 করিয়া মেজধারীর (যাহার 
আলয়ে ক্রীড়া হইয়। থাকে) নিকট গচ্ছিত করিয়। রাঁখে; 

কিছু দিন এইরূপ করিয়া! সকলে দেখিল যে পরস্পরের: 
মুলধন কেবল মেজ ভাড়া -ও অন্যান্য ব্যয়ে সমস্তই পধ্য- 
বমিত হইয়া! নিঃশেধিত হইয়াছে । অতঃপর তাহাঁদের 
দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হওয়াছে সকলেই ক্রীড়া হইতে, 

বিরত হইল। এইক্ষণে আরও একটী গণ্প স্মরণ পথে 
উদিত হইল | পাঠক মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত ন] 
করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এক জন মাদক 

সেবী, একজন বেশ্যাক্ত ও একজন পণক্রীড়ক, তাহার! 
তিন জনে আপন আপন মনোরথ পুরণার্থে একদ1। কোন 

সমাঁটের নিকট প্রার্থনা জানাইরাছিল। জম টি অনেক 
বিবেচনার পর প্রথমোক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের গ্রার্থনায় প্রতি- 

আত হইয়া! শেষোক্ত ব্যক্তিকে কহিলেন, “তুমি যথেচ্ছ 
গমন কর, তোমার লিপৃস! পুরণ করিতে আমি স্বীকার 
করিতে পারি নাঃ যেহেতু আমার সমুদায় সামাজ্য তোমার 
এক ইস্থিতে (এক পণে ) বিনষ্ট হইতে পারে।* 

পণজ্ীড়ায় বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা এজন্য 
শাজ্কারের! কহিয়াছেন। যথা 
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রহদ] ভেদে যাঁচঞাচ-নৈষ্ঠ্ চলচিত্ততা। 
ক্রোধে। নিঃমত)তাদযুত মেতন্থিত্রন) দূষণং ॥ 

(হিতোঁগদেশ। ) 

নির্জনে ভেদরূপে ব্যবহার করা” প্রার্থনা, নিষ্ঠুরতা, 
মনের চাঞ্চল্য, ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য ও দৃ্যৃতক্রীড়া এই 
সকল মিত্রের দোষ । | 

গানং স্ত্রীমুগয়াদ[ৃতমর্থ দূষণামেবচ। 
বাগ্দগুজঞ্ঃ পাঁকষ)ং বাসনানি মহীভূজাং॥ 

(ছিতোপদেশ।) 

মদ্যপান, স্ত্রী, হ্থগয়া, দ্যুতক্রীড়া, অপহরণ, অবশ্য 
দেয়ের আদান নিষ্ঠ,র বাক্য ও নিরপরাধীকে দণ্ড এই 
সকল রাজাদিগের ব্যসন। 

দাতং পানংক্ত্রি়ঃসন। যন্্াধর্মাষ্চতুর্বরধঃ | 
পুনশ্চ যাচমানায়জাতরূপমদাৎ এভুঃ ॥ 

(শ্রীমস্তাগবত।) 

পরীক্ষিত কর্তৃক কলি, দ্যুতক্রীড়া, মদ্যপান, স্ত্রী ও 
পশুবধ স্থান এই চতুর্কিধ অর্ধ স্থানে স্থান প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। কলি পুনরায় গ্রার্থন৷ করিলে স্বর্ণদান স্ছলে 
পরীক্ষিত'অবস্থিতির 'অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। এস্থলে 
দ্যুতক্রীড়াকে অধর্দ বলিয়া উত্ভ হইয়াছে। 
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দুতমেতশ পুরাকণ্গে হট বৈরকরং মছণ। 

তন্যাদ্দটতং ন সেবেত হাজ্যার্থ মি বুদ্ধিমান ॥ 

( মনুঃ। ) 

পুর্বকাঁল হইতে প্রচলিত মহাবৈরকর দৃযতক্রীড়। 
বুদ্ধিমান নরের! কৌতুকের নিমিত্তেও করিবেন ন1। 

পণ ক্রীড়া শাস্ত্রে ও যুক্তিতে নিষিদ্ধ হইতেছে। এই- 
ক্ষণে ক্রীড়কদিগকে বিনীতভাবে জানাইতেছি, যদি 
লন্মমীর সহিত সন্দর্শন করিবার বাঁসন। থাঁকে, যদি স্ত্রী- 
পুত্রাদির গ্রতি ন্মেহ থাকে, যদি আপৎকাঁলের নিমিত্ত কিছু 
কিছু অর্থ সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকে, এবং যদি শরীর সুস্থ 
রাখিবাঁর 'মানম থাকে তবে ত্বরায় দ্যুতক্রীড়। হইতে 
বিরত হউন । 



প্রস্ত্রী গমনের দোষ। 

জগদীশ্বর জীব-গ্রবাহ রক্ষ1 করিবার নিমিত স্ত্রীপুরুষ 
উভয় জাতির স্যফ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এক পুরুষে বহু- 
স্ত্রীতে ও এক স্ত্রীলোক বহু পুরুষে আমক্তি করিলে 
স্ফ্ির কার্য সুশৃঙ্বলারূপে সম্পাদিত হওয়া দুঃসাধ্য 
হইয়া! উঠে। এই জন্য গ্রাীন পণ্ডিতগ্ণ বৈবাহিক 
নিয়ম সংস্থাপিত করিয়। নরলোকের যারপর নাই হিত 
সাথ করিয়াছেন। এক বস্তুতে উভয়ের ইচ্ছা থাকিলে 

পরস্পর বিবাদ ঘটিবার বিলক্ষণ সস্তাবনা। একজন 
পুরুষের বিবাহিতা বা রক্ষিতা স্ত্রীতে অন্য ব্যক্তি অন্ু- 
রাগী হইলে তদুপলক্ষে হত্যা পর্য্যন্ত ও ঘটিবার আটক 
নাই, এই কারণে হত্যা ও দালাকাঁও প্রায়ই বেশ্যালয়ে 
ঘটিয়। থাকে, অথচ বেশ্যার নাম বারবিলাসিনী ! 

বৈবাহিক নিয়মের উদ্দেশ্য এই যে পরিণীতা ভার্ধ্য। 
ভিন্ন অন্য কামিনীতে ইচ্ছ! করিবে না। এজন্য শাস্ত্র 
কারের! কহিয়াছেন « মাতৃবৎ পরদারেযু* স্বীয় কামিনীর 
সহিতও অর্বদা কাম ক্রীড়া করিবে না। ব্যবায় অর্থাৎ 
অপরিমিত ্ত্রী-সেবা করিলে বঙ্গমাদি রোগ জন্িয়! 
থাকে। বোঁধ করি পাঠক মহাশয়ের মহাভারত গ্রন্থে 
বিচিত্রবীরষ্য ও ব্যুষিতাশ্থের দুরবস্থা! শুনিয়া থাঁকিবেন। 
এই অপরিমিত স্ত্রীসেবা নিবারণার্থে অন্মদ্দেশীয় ূর্ব- 
তন পণ্ডিতের! পঞ্চ পর্ব ধতুদিবসত্রয় শ্রাদ্ধ বাসর ও 
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কতিপয় নক্ষত্রযোগাঁদি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগমন করি- 
বার বিধি নিরূপণ করিয়াছেন। তহাদিগ্রের এই রুচির 
নিয়মাবলী প্রতিপালন করিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘ 
জীবন যাঁপন করা যায়। এবং এ নিরূপিত দিনে গমন 
করিলে তদ্দারা যদি অন্তাঁন জন্মে সেই অন্তানেরও কোন 
হানি হয় না। 

বিবেচন! করিয়া দেখুন, নিতান্ত কাঁমান্ধ হইয়া! কাহী- 
রও পরিবারের কোঁন রমণীর সতীত্বরত্ব হরণ করিলে, 
সেই শীমন্তিনীর স্বামী ও সেই পরিবারের কর্তাকে কত 

অপমান সহ্য করিতে হয়ঃ এবং লোকের নিকট ত্াঁহী- 
দিগকে কতদূর মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। এ 

দুক্্্ম ্ বার| কত কত কামিনী ও কতকত পুরুষ ঘ্বণা লজ্জা! 
ও অপমান-তাঁড়নায় অপশ্যত্যুর হস্তে প্রাণ সমর্পণ করি- 
তেছেন। সেই জ্ীলোকও যাঁবজ্জীবন দুরপনৈয় কলঙ্ষে 
কলক্কিত হুইয় অগ্রসম্ন অন্তঃকরণে কাঁলযাঁপন করিয়া 
থাকেন! পরদাঁরাপহারীরও ইহ1মনে করা উচিত যে, 
যদি কোন লোঁক কাম পরতন্ত্র হইয়! তাহার গ্রণরিনী ব! 
ত্রাহার পরিবারের প্রতি এরূপ কুব্যবহ্াঁর করে, তাহ! 
ইইলে কি তিনি সন্তষ্ট হইবেন? তীহার মনে যেরূপ 
কষ্টোপস্থিত হইবে, অন্যের পক্ষেও মেইরূপ জানিবেন। 

যে স্ত্রী বিবাঁহ সংস্কারের অব্যবহিত পরেই স্বীয় 
মাত। পিত1 ভ্রাতা ও ভগ্রী গ্রভৃতি এক প্রকার পরিত্যাগ 
করিয়! মানাঁপমাঁন জীবন যৌবন জমুদায়ই- স্বামীকে 
সমর্পণ পূর্বক সেই স্বামীর নিতান্ত অনুগত] ও আজ্ঞা . 
বহা রহিয়াছে, স্বামীও. কন্যাকর্তার নিকট প্রতিশ্রুত 
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হইয়! যাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তিনি যদি সহ- 
ধর্ট্িণীকে গ্রবঞ্চনা করিয়া! অন্য রমণীর প্রণয়-পাশে 
আবদ্ধ হন, তৃবে তাহার পত্বীও অন্য পুরুষে অভিলাঁষিণী 
হইলে তীহাঁরও মেই বনিতার অপরাধ মাঁ্জনা করা 
উচিত। হি স্ত্রীলোকদিশের সতীত্বই প্রধান ধর্ম্ম হয়, 
এবৎ এ অতীত্ব রক্ষা, করিতে না পাঁরিলে তাহাদিগকে 
ধর্দম ভরষ্ট হইতে হয়, তবে পুরুষগণও দাম্পত্য ধর্ম রক্ষা 
ন| করিয়! পরযোধিতে আসক্ত হইলে অবশ্য ধর্দন্রউ 
হুইবেন। পরদার বিরত পুরুষের পত্ী, পর-পুরুষে 
অনুরাশিণী হইলে তাহাকে যদি বিশ্বীঘাতিনী হইতে 
হয়; তবে পতিব্রতাঁর পঠিত যদি পরদারে গ্রসক্তি করেন, 

তাহা হইলে তীঁহাঁকেও নিশ্চয়ই বিশ্বীসঘাতী হইতে 
হইবে। জীমন্তিনীগণের স্বামী বিয়োগ হইলে আশ্মত্যু- 
কাল যদি তাহাদিগের ত্রক্ষচধ্য পরম ধর্ম হয়, তবে 

পুরুষদিগেরও স্ব বিয়োগ হইলে আজীবন ত্াহাদিগেরও 
ব্রন্মচর্ধ্য পরম ধর্ম জ্ঞান কর] উচিত। 

কোন কোন ব্যক্তির এইরূপ সংস্কার আঁছে যে, 
জ্ীবিয়ৌোজিত ব1! অবিবাহিত পুরুষ যদি কাহারও নিক্ষ- 
লম্ক কুলে কলঙ্কারোপ না করিয়! বেশ্যালয় গ্রমন করেন, 
তবে তীহাঁর দোষ গ্রাহ্য হইতে পারে না। আমরাও 

এ কথা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তবে নিরপরাধ বিধবা- 
গণের দোষ কি? তাঁহাদিখের বিবাহ কেন নাহয়? 

হাঁয়! দেশের কি বিচার! যাহাদিগ্ের সহধর্ষিণী ব্যতীত 
বিলক্ষণ হস্ত-গ্রদারণ রোগ আছে, ক্বাহারাও বিধব! 
বিবাহের নাষে খড়াহস্ত হইয়া উঠেন। পুরুষের! যদি 
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ইক্্রিয় সত্যত করিতে ন| পারেন?" তবে, বিধরাগিণও 

তাহাদিগের ন্যায় সন্বত শাল্যন্ন ও দধি দগ্ধ ভোজন 

করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহার! অস্মদ্দেশীয় কুপ্রথানুসারে 

বিদ্যাঁবিহীনা ও সাধু-স্গ বর্জতা ; তাহাদিগের ইন্জিয় 
দমন করা কি কঠিন ব্যাপার নে? পুরুষগণ স্ত্রীবিয়োগা- 

বস্থায় চরিত্র নির্মল রাখিতে পারিলে, স্বাহারা সকলেরই 
নুখ্যাতির ভাজন হুন, কিন্তু অভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের! 

যদি বৈধব্যাবস্থায় স্ব স্ব স্বভাব নির্মল রাখেন তাহা হইলে 

অস্মদ্রেশীয় লোঁকে তাহাদিগকে তাঁদৃশ গ্রশৎমা করেন 

নাঃকিন্ত বিবেচন]! করিলে তাহার! পুরুষাপেক্ষা সহজ 

উণে লুখ্যাতির যোগ্য। সন্দেহ নাই। 

দার পরিশ্রহ কেবল ইন্ডিরিয় সেবার জন্য নহে। 

উহার মুখ্য কারণ পুত্রোৎপাদন ও গৌণ কারণ শুশ্রাবণ। 
“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাধ্য। পুত্রঃপিগু প্রয়োজন ৮। আহী- 

রার্ধে বু আয়ামের আবশ্যক হয়ঃ এবৎ ভুক্ত দ্রব্যের 

সারাংশ হইতে শোশিত হয়, শোণিতের চরম পরিণতিতে 

শুক্র জনে, সেই শুক্র গৃহের অর্থ দিয়! বৃথা ব্যয় করা, 

উর ভূমিতে বীঞ্জ বপন করার তুল্য নিম্ষল। 
 ইন্দ্রিয়গণকে পরিমিত বিষয়ে" পর্য্যবমিত করাই 

শ্রেয়কপ্প। প্রবল ইক্ড্রিয়দিগ্রকে, তাঁহাদিের ভোগের 

বিষয় প্রদান করিলে তাহারা শমিত না হইয়া! আরও 
অবাধ্য হইয়া উঠিবে। 

_ম জাতুকীমঃ কামানামুপতোগেন শাম্যতি। 

হবিষা রুষ্ণবর্ত্রেৰ ভুয়ে। এবাতিবদ্ধতে ॥ 

্ (মন: 1) 
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কাম্য বস্তর ভোগে কামের নিবারণ হয় না। যেমন 
অমিতে ঘ্বৃত প্রদান করিলে অগ্নি নির্বাণ ন। হইয়া! 

বৃদ্ধিরই কারণ হয়। 

ন বেগান্ধারয়েম্বীমাঁন্ গতান্ মুত্র পুরীষয় | 
নরেতসো ন বাতস্য নবম্যাঃ ক্ষুবধোর্নচ ॥ 

নোদ্দী/রস) নজুস্তায়া নবেগানক্ষুৎ্পিপাসয়োঃ | 
ন বাস্পম]) ন নিদ্রায়] নিশ্বাসন) শ্রমেনচ ॥ 

(চরক।) 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মুত্র, পুরীঘ, রেত, বাত, বমি, 
হাঁচি, উদ্ধার, ভূত্তন, ক্ষুধা, পিপাসা, নেত্রজল, নিদ্র! 
ও শ্রম জন্য নিশ্বাস, এই সকলের বেগ ন্বতঃ প্রবৃত্ত 
জানিয়! ধাঁরণ করিবেন না। 

নৈলজ্জের্ধাতিরাগাণীমতিধ্যায়ন্য বুদ্ধিমান্। 

পুকৃষ স্যাতি মাত্রন্য সুচকম)নৃত স্যচ || 

বাক্যস্যাকাঁল যুক্তন] ধারয়েদ্বেগ মুখ্খিতং | 
(চরক। ) 

বুদ্ধিমানি ব্যক্তিরা, নিলজ্জী, ঈর্ধ্য], রাগ, কক্শিবাক্য, 

অমময় কথা, পরদৌ যান্ুসন্ধান ও মিথ্য বাক্য যত্ু পূর্বক 
এই মকলের বেগ ধারণ করিবেন। 



সমাজ-সংন্করণ-। ৮৫ 

দেহ প্রনৃতির্যাকাঁচিু বর্তৃতে পরপীড়য়1। 
স্ত্রীভোগ স্তেয় হিংসাদ্যান্তেযাং বেগান্ বিধারয়েও্ | 

(চরক।) 

পর-পীড়ন করণ জন্য যে দেহ প্রবৃত্তি, স্ত্রীসত্তভোগ, 
অপহরণ ও হিংসা! এই সকলের বেগ বুদ্ধিমান লোকেরা 
যত পূর্বক নিবারণ করিবেন । 

এই সকল শাস্ত্রের বিধি অনুসারে ইক্ড্িয়শণের আতি- 
কায্য নিবারণ কর! অবশ্য কর্তব্য । 

এইক্ষণে দৃষ্টি করুন্। 

পরদা'ররতাঁস্ৈব পরদ্রেব) হরাশ্চয়ে। 
অধোধে! নরকে যান্তি পীড়্যন্তে যমকিহ্টিরঃ ॥ 

(কর্মলোচন।) 

পরদার-রত ও পরদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি য্মকিন্কর 
কর্তৃক পীড়িত হইয়া নরকে গমন করে। 

ব্রাঙ্মণ্ক্ষত্রিয়ে। বৈশ্য যোরতঃ পরযোধিতি। 
যাতিতম্য পুজিতস্য কষ্টালক্ষনী গৃহাদপি ॥ 
ইহাতি নিন্দ)ঃ সর্বব্রনাধিকা রী স্বকর্ম্মণঃ। 

পরটত্রবান্বকুপেচ যাবৎ বর্ষ শতং বসেও | 
(ক্রহ্মটববর্ত। ) 

্াঙ্মণ, ক্ষা্রয় ও বৈশ্য ইহারা পরশ্ত্রী রত হইলে 
তাহাদের পুজিত লক্ষণী গৃহ হইতে প্রস্থান করেন। 



৮৬ সমাঁজ-সংস্করণ | 

ইহুকালে তীহারা সকলের নিন্দার্হহন ও আপন আপন 

কর্তব্য কর্ট্টে অধিকারী হয়েন না! পরকালে তীহা- 
দিগের বহু বর্ষ অন্ধকূপে বাঁস হয়! অপিচ 

কিন্তুম্য জাপেনতপসা! মৌনেনচ ব্রতেনচ। 

নুরাচ্চনেন তীর্থেন স্ত্রীভির্যন্য মনোহ্তং ॥ 

সর্বামায়াকরগুশ্ধর্ম মার্গার্গলং নৃথাং। 
বাবধানঞ্চতপনাং দৌষাণামা শ্রম পরৎ || 

কর্মবন্ধ নিবদ্ধামাং নিগড়ং কঠিনং সুতং | 
প্রদীপরূপং কী্টানাং মীনানাং বড়িশত্যথা ॥ 
বিষকুস্তং দুপ্ধমখমারস্তে মধুরোপমহ | 

পরিণামে ছুঃখবীজং মোপানং নরকস]চ || 

(ত্রক্ষবৈবর্ত।) . 

যাঁহাদিগের মন, স্ত্রী কর্তৃক হত হইয়াছে, তাঁহা- 
দিগ্নের জপ তপ মোনব্রত, দেবাচ্চন ও তীর্থ দর্শন 

প্রভৃতি সকল সদনুষ্ঠান নিক্ষল। পরজ্ত্রী সকল মায়ার 

আধার স্বরূপ, ধর্ম-পথের অর্থল স্বরূপ, তপস্যা প্রতি- 

বন্ধকতার স্বরূপ, দোঁষের প্রধান আশ্রম স্বরূপ ও কন্মা- 

দিগের কঠিন শৃঙ্খল স্বরূপ এবং কীট পতলগ্ঠণের প্রতি 

যেরূপ প্রদীপ, মীনদিগ্রের প্রতি যেরূপ বড়িশ, পুরুষদিগের 

প্রতি পরনারীও এরূপ। পরজ্তজী আপাততঃ দুগ্ধ মুখ 

মধুর স্বরূপ, তদন্তে বিষকুস্ত স্বরূপ, পরিণামে দুঃখ 

বীজ স্বরূপ ও পরকালে নরকের মোপান স্বরূপ হয়। 
& 

যস্তূপাণি গৃহীতাঁংতাং হিত্বান্যাং যোঁষিতং ব্রজে | 

অগম্]াগমনং তদ্ধি নদেযোনরক কারণং | 
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নিত্য নৈমিত্তিক কাঁম] যাগযজ্ঞ ব্রতাদিকং। 
ক্ষেত্র তীর্থাটনং তন্মিন্ বাঁসৌধর্শা ক্রিয়ািকং | 

ক্যাধ্ায়াদি তপোটৈবং ইপত্রং কর্ম বরাননে। 

যাঁত্যেতনিক্ষলং সর্কং পরক্ত্রীগমনানু ণাঁং ॥ 

পরদারাভিগমনাঙচ কোটি একাদশী ব্রত । 

অপরহ কিমুবক্বাং নিক্ষলং নিরয়েস্থিতিঃ ॥ 

সত্য সত্য পুনঃ সত্যং সত্যমেব ব্রবীমিতে। 

গরযোনেপতন. বিন্দুঃ কোটি পুঁজাং বিনশ্যতি | 
(পান্বোত্তর খণ্ড । ) 

'্বীয় পঁতী পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পরদার 

গমন করে তাঁহাকে সদ্যোনরক-কারণ অগ্রম্যা-গমন 

তুল্য পাপে লিপ্ত হইতে হয়। শিব ভগবতীকে কহি- 

তেছেন «“ হে বরাননে ! পরদারাপহারী নরের ঘিত্য, 

নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম, যাগ, যজ্ঞ, ত্রতাদি তীর্ঘাটন ও 

তথায় বাঁস ধর্্মাদি ক্রিয়া, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দেবতা ও 

পিতৃলোকদিগের কর্ম এ সকলই নিক্ষল হয়! অধিক কি 

পরক্্রী গমনৈ কোটী একাদশী ব্রত নিষ্ফল হইয়া নরকে 

স্থিত হয়। সত্য সত্য পুনঃ সত্য পরযোনিতে এক মাত্র 

বিন্দু পতন হইলে কোটি পুজা জনিত ফল বিনাশ 

প্রাপ্ত হয়” 

ত্যাঁজাং ধর্ম্াস্থিটতর্নিত্যং পরদারে1পসেবনং। 

নযন্তি পরদারাহি নরকাঁনেক বিংশতি || 

সর্কেষামেৰ বর্ণানামেষ ধর্থোঞ্রিবোহন্ধক | 

এবং পুরা নুরপতে দেবর দিতো বায়ঃ | 



টা সমাজ-সংহরণ। 

প্রাহধর্ধ্ম ব্যবস্ছানং খগেন্দ্রায়াকণায়হি। 

তস্যাৎ সুদুরতো বর্জেৎ্ প রদারান্ বিচক্ষণঃ | 

নয়ন্তিনিকতি প্রজ্ঞং পরদারাঃ পরাভবং ॥ 

(বামণ পুরাণ। ) 

« পরজ্ত্রী গমন করিলে এক বিংশতিরূপ মরকে বাঁ 
হয়। এই জন্য ধার্টিক লোক পরদারোপসেবা নিরন্তর 
পরিত্যাগ করিবেন ; নকল বর্ণেরই এই ধর্ম,” পুরাকালে 
অমিত নামে দেবর্ষি এই কথ! ইন্দ্র, গরুড় ও অরুণক্ে 
কহিয়াছিলেন। পরদার গমনে বুদ্ধি মলিন হয় ও 
পরাস্ত্রী গমনকারী. ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় হয়, এজন্য 
বিচক্ষণ ব্যক্তি উহা যত পূর্বক দুরে পরিত্যাগ করিবেন। 

যুক্তি ও শাস্ত্রে পরস্ত্রী সেবা অত্যন্ত দৃষ্য বলিয়! 
কথিত হইল। অতএব দৌধার্থ কর্মে মতি করা) অতি 
পামরের কর্ম মংশয়াঁভাঁব। 



সংসর্গের দোষ গুণ। 

গার ০৮০০ জা 

আঁসঙ্গলিপ্সা মনের এক স্বভাঁব সিদ্ধ বৃত্তি। এই 
তি হিতাহিত বিবেকের সহিত মিলিত হইলে শুভ 

ফলোৎুপন্ন করে! সাধু সঙ্গ যেমন ধর্মের নিদানীভূত 

কাঁরণ, অসাধু সঙ্গ তেমনই অধর্শের সোপান। যেরূপ 
জল, শ্বতিকা, তিল ও বস্ত্র সৌগন্ধিক বা! পুতিগন্ধিক 
পদার্থের সমীপস্থ থাকিলে তাহাদের গুণ গ্রহণ করে, 
২ঘর্ণও সেইরূপ সৎসঙে পুণ্য ও কুমংসর্গে পাপের 

উদ্দয় করে৷ যাহার দুই চক্ষু নাই সে অন্ধ, অন্ধ- 
'লোঁকেরই বিপথগামী হইবার সম্ভাবন1। সদসৎ বিবেক 
ও সাধু সঙ্গ মনুষ্যের এই দুইটি নেত্র, এই দুটা নেত্র 

যাহার নাই সেই অন্ধ। খনাদি সম্পত্তি এহিকে কিঞ্চিৎ 
হুখ প্রদান করে কিন্তু আাধু-সঙ্গ অমুল্য অন্পত্তি, উহা! 

এহিক ও পারত্রিক উভয়ত্রই শ্রেয়ক্কর। এই সাধু সঙ্গ 
স্পর্শ মণির সহিত উপম| দিতে গেলেও সঙ্গত হয় না। 
কারণ স্পর্শমণি লৌহাঁদি ধাতুকে হেমময় করিয়া! তুলে, 
কিন্তৃষ্পর্শমণি করিতে পারে না। সাধু-দজের এমনই 
অনির্বচনীয় গুণ যে, তিনি কেবলই পাঁপাত্বাদিগকে 

কথঞ্চিহ সচ্চরিত্র করিয়! তুলেন এমন নয়, তিনি অসাধুকে 
সাঁধু করিতে সমর্থ হয়েন। 

যেরূপ আলোকে ও তিমিরে, পীষৃষে ও বিষে, 
চন্দন ও পুরীষে, বুথ ও মুখে, এশ্বর্যম্ালী ও দরিদ্রে, 



রি সমাজ-সংস্থরণ। 

উত্তম ও অবমে উর্দধও নিষ্নে গ্রভেদ, সাধু ও অদাধুতেও 
সেইরূপ গ্রভেদ। সাধু সঙ্গে যেমন: নিক প্রবৃি 
মন্দীভূত হইয়া ধর্ম প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়, কুসৎসর্গে 
তেমনই ধর্ম গ্ররৃতি, খব্বারত হইয়! নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি 
উত্তেজিত হয়। এজন্য মহাতআ্মাগণ মাধু-সক্গ লাভে 

পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়। থাকেন! 
সাধুর লক্ষণ। যিনি সর্বভূতের হিতাভিলাঁষী তিনিই 

সাধু। যিনি অস্ুরা পরতন্ত্র না হইয়া লোকের গুণ 

কীর্তন করেন, তিমিই সাধু। ধিনি আঁপন ও পর অভিন্ন 
জ্ঞান করেন, তিনিই জাধু। যিনি শান্ত-চিত্ত ও অর্ব- 
ভূতে সমদর্শী তিনিই সাধু । যিনি পরোঁপকারে আত্ম- 
শরীর পর্যন্ত বিমর্জন দিতে প্রস্তত তিনিই সাধু। 
সাত্তিকী কাধ্যে ধাহাঁর একান্ত চিত্ত তিনিই সাধু । যিনি 
হৃদিপদ্াসনে অচিন্ত্য অদ্ধিতীয় পুরুষকে ধারণ করিতে 
পারিয়াছেন তিনিই দাধু। যিনি পরমার্থ তত্ব ভিন্ন 
বুথ! বাঁক্য উচ্চারণ করেন না তিনিই সাধু। মরাঁল 
যদ্রূপ নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করে, সাধু লোক তদ্রপ 
সদমৎ বাক্য হইতে হিতকর বাক্য গ্রহণ করেন | সাধু- 

লোঁক কাহারও বিদ্বে্টা নন, কাহারও অরি নহেন, 
এজন্য কেহ তাহার বিদ্বেষ করে না, কেহ তাহার 
শক্রুতাও করে ন। সাধুদিগের বহুমুল্য বমনের প্রয়ো- 

জন নাই। তাহাদিগের যে যশঃ বিস্তার মেই উতর 

বমন। সাধুদিগের মুল্যবান ভুষণেরও আবশ্যকত! নাই, 
তাহাদিগের যে হ্ছদু সর্দীলাঁপ দেই উৎ্কউ ভূষণ; 
ভাহাদিগের যে সর্ব জীবে জদয় ব্যবহার সেই ছন্দ 



সমাঁজ-সংস্করণ । ৭১১- 

আভরণ; তীঁহাদিগ্রের যে পুণ্যার্থীদিগকে মদুপদেশ, 
বিতরণ, মেই উত্তম অলঙ্কার, তীাহাদিগের ষে প্রশান্ত 

১ সেই অঙ্গের অনির্বচনীয় শোভা । 
অন্তরিক্দিয়ের গতি অতি চঞ্চল সর্বদ1! এক বিষয়ে ' 

স্থির থাকে না। কিয়ত্ক্ষণের নিমিত্ত মনে ধর্ম গ্রবৃত্তির 

উদ্দয় হইলে পরক্ষণেই আবার নিক্ুউ প্রবৃত্তির সঞ্চার 

হইয়! ধর্ম প্রবৃত্তিকে খবাকিত করে, এজন্য নিরন্তর 

সাধু সঙ্গ লাঞ্ে যত্বুবান হওয়| অস্মদাদির নিতান্ত 

বিধেয়। আধুরঙ্গের কি অনুপম গুণ! তদ্দারা ধর্ম 

প্রবৃত্তির আবির্ভাবকে তিরোভাব হইতে দেয় না। যখন 
একান্তে অবস্থিত থাকিলে মনে ধর্ম প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়ঃ 

তখন আর কোন সমাজে যাইবার বিশেষ আবশ্যকত।! 
রাঁখে না। কিন্ত ঘকালে কুপ্ররৃত্তির উদ্রেক হয়, তখন 

সত্র সাধুগণের সমীপস্থ হওয়! কর্তব্য। পুর্বে কথিত 
হইয়াছে যে, অনুকরণ মনের একটী স্বভাবনিদ্ধ ধর্ম । 
কুকন্মাদিগের সংসর্ী হইলে, কুকর্ম যেরূপ ঘ্বণা থাকা 
আবশ্যক তাহার হ্বা্ হইয়া উঠে, এবং কুকম্মাদিগের 

অনুকরণে বুদ্ধি প্রবেশ করে, তন্নিবন্ধন চার অসৎ- 

সঙ্গীর মনেমন্দির পাপের প্রশস্ত আঁকর হইয়া উঠে 

তখন তাহার অন্তর প্রশস্ততা পরিত্যাথ করিয়া, সঙ্কো- 

টতা অবলম্বন করে; প্রমন্নত। পরিত্যাগ করিয়! 

মলিনতাঁয় অবস্থিত হয়, ও সদানন্দের বিনিময়ে নিরাশ 

নন্দ গ্রহণ করে; এবং ধন্মপরায়ণ ব্যক্তিগ্রণের নিকটে. 

থাকিলে ত্াহাঁদিগের অন্ুকরণে প্রজ্ঞা পরিলিপ্ত, হয়, 

মনের আত্ম-প্রমাদ হ্থৈর্ধ্য গাস্তীধ্য ও প্রাশস্ত্য জন্মে” 



৯২. সমাজ.সংহরেণ। 

ও অবিরত আনন্দ পরিবর্দিত হয় ; তখন তিনি জীবনের 
সার্থকত। সম্পাদন ও মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিরা 
থাকেন। ্ : 

যেমন নদী তীরস্থ তরুর পতন হইবার সস্তাবন!; 
ধর্ম পরায়ণা স্ত্রীর নিরাশ্রয়াবস্থা! জন্য ধর্মভ্রষ্|। হইবার 
সস্ভাবন1 ; অপরিমিত পরিশ্রমে দেহ ভঙ্গের অস্তাবন1; 

উপায় চতুষ্টয়ে* অনভিজ্ঞ ও প্রজ্জাপীড়ক রাজার রাজ্য 
ভঙ্গের সম্ভাবনা; সেইরূপ মনুষ্য সাধু সঙ্গ,বর্জ্জিত হইলে 
পাপ-পক্ষে পতিত হইবার সম্তাবন1। এ পধ্যন্ত পৃথিবী 
তলে যত লোক প্রতিষ্ঠ। লাঁভ করিয়াছেন, একমাত্র সাধু 

সঙ্গ তাহার মুলীভূত কারণও যত পামর লোক নিন্দার 

ভাজন হইয়াছে, কুমংসর্গই তাহার নিদান। 

মোঁহজাঁলসা ঘোনিহি' মুট্টুরেৰ সমাগমঃ 
অহন্যহনিধর্মাস্য যোনিঃ নাধু নমাগমঃ || 

(বনপর্ববাণ )! 

মুঢ-ব্যক্তিদিগের সহ্বাষে সমুহ মোঁহের উৎপত্তি 

হয়, এবং প্রতিদিন সাধু সংসর্গে নিশ্চিত ধর্মের উৎপত্তি 

হয়। 

আবাল্যাদলমভাস্তৈঃ শান সঙ্গমাদিভিঃ। 

গুতৈঃ পুকষকারেণ স্থার্থঃ মং প্রাপ্যতে যতঃ ||. 

( যোগবুঁশিষ্টম্ )। 

. * লাম, দান বিধি, তেদ ও দণ্ড। 



অমাজ-সংহ্কর ণ। ৯৩. 

বাল্যাবধি অত্যর্থশাস্্রাভ্যা এবং সতৎসজাদি গুণ 

বিশিষ হইলে পুরুষকার দ্বারা স্বার্থ প্রাপ্তি হয়। 

মোঁক্ষ দ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তি তাঃ। 
শমোবিচারঃ সন্তোষষ্চতুর্থঃ সাধু সঙ্গমঃ ॥ 

| (যোগবাশিউম্)। 

মোক্ষ দ্বারে চারি দ্বারপাল আছেন, যথাঃ প্রথম শম 

অর্থাৎ বিষয় শান্তি দ্বিতীয় ব্রহ্মবিচার, তৃতীয় সন্তোষ ও 
চতুর্থ সাধুসজ। 

শাটন্ত্রঃ সঙ্জন সংসর্ণ ু্বরটিকঃ সতপোদটিম। 

আদেংসংসার মুক্তযর্থং এজ্ঞামের বিবদ্ধয়েত ॥ 

(যোগবাশিহটম্ )| 

সজ্জন সঙ্গ, শাস্ত্র সন্দর্শন, তপস্য। ও ইক্জ্রিয় দমন 

দ্বারা সংসার মোচন বুদ্ধি) বর্ঘন করিবেক। 

বিশেষেণ মহাবাছে! সংসারোত্তরণেনৃণীং | 

সর্বত্রোপকারোতীহ সাধুঃ সাধু সমাগম | 
( ধোগবাশিষ্উম্)। 

হে মহাঁবাঁহো ! বিশেষেতে মনুষ্যের সংসারোত্তরণে 

সাধু সঙ্গই সর্বত্র উপকার করে। 

শনযং মংকীর্দতাঁমেতি মৃত্যুরপুা্খমবাঁয়তে। 
আপখ দল্পদ্দিবা ভাঁতি বিদ্বজ্জন লমাগমে ॥ 

( যোগবাঁশিষ্ট )। 



৯৪ সমাজ-সংন্করণ। 

সাধু জ্ঞানীর সংসর্গে” সুখ শুন্য ব্যক্তির শুন্যতা , 

₹কীর্ণ হুয় এবং হ্ৃত্যু উপস্থিত হইলে তাঁহাও উদ্মবের 
ন্যায় বোধ হয়। আর আপ্ সকল সম্পদের ন্যায় প্রকাশ 

পায়, যেহেতু সাধু সঙ্গেতে হত্যু হইলেও মরণান্তর পুন- 
র্জম্ম হয় ন! | 

যঃ ন্লাতঃ শীত সীতয়! সাবু সঙ্গতি গঙ্গয়া। 

কিং তস্/দাটনঃ কিং তীঘঃ কিং তপোভিঃ কিমধ বৈ ॥ 

( যোগবাশিষউটম্)।' 

যে ব্যক্তি স্কীধু সজরূপ নির্মল নুশীতল গঙ্গাতে স্নাত 

হয়, তাহার দান, তীর্ঘ, তপস্যা, ও যজ্ঞাদিতে কি 
প্রয়োজন । 

নলিনীদলগতজলবস্তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং। 

ক্ষণমিহ সঙ্জন সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নেক! |). 
( মোহমুদ্দীর )। 

পদ্মপত্র স্থিত জল যেরূপ চঞ্চল, জীবগণের আয়ু ও 

তদ্রপ অস্থির, অতএব এই সংসারে ক্ষণমাত্র যে সাঁধুর 

ধর্গ সে সংসার সাগর পার হইবার নৌকা অর্থাৎ 
পরম জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়। ৃ 

ধর্দের গ্রধান অঙ্গ সাধু ম। অতএব মানবগণের 
: বিষবৎ কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়] সুধা সদৃশ, সাধুসঙ্গ লাভ 

'করা সর্বতোভাবে কর্তব্য 1. 
(উতর আগে বউ 



স্বধম্ম্নুষ্ঠান। 

মৃনবগণের যত উৎকুষ্ট ভষণ আছে, তন্মধ্যে ধর্মই 
সর্বাপেক্ষা গরীয়ান। ধর্মই মোক্ষ নিকেতনের সোপান 
ও ধর্মাই একমাত্র ঘশের প্রশস্ত আকর। এই ধর্ম 
বাহ্যাড়ম্বর ও কপট স্থানে অবস্থিতি করেন না। নিন্মল 

সরল চিত্তে ইহাঁর অবস্থিতিঃ এবং সব্ধত্রে বিদ্যমান 

রহিয়াছেন। সংগ্রতি অস্মদ্দেশে ধর্ম লইয়া বিস্তর বাদ 
বিত্ত! চলিতেছে ; বিবেচন1 করিলে এ্তীয়মান হইবে, 

পৃথিবীর মধ্যে যত জাতি আছে, সকলেরই ঘুলধর্ম্ এক। 
বেদ, স্মতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুদিগের ধর্ম শাস্তব। 
মুমলমানদিগের ধর্মশান্ত্র কোরাণ এবং খ্বীষ্টানদিগের 
ধর্দমশান্ত্র বাইবেল। সকল শান্ত্রেই এক অদ্বিতীয় নিরা- 
কার পরমেশ্বর মনুষ্যের উপাস্য বলিয়া! কথিত হইয়াছে। 
দয়ারতব বৃহস্পতি সুত্র ইত্যাদি বৌদ্ধদিগের ধন্ম শাঙ্তে 
যদিও ঈর্বরারাধনার মতভেদ আছে, কিন্তু এ শাস্ত্রে 

মিথ্যা কখন, জীবহিৎসাঁ, পরস্বাপহরণ ও পরপীড়ন 
প্রভৃতি কম্মকে পাপ ও অহিৎসা অস্তেয় পরোপকার. 

, প্রভৃতিকে পুণ্য বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে, এবং কি হিন্দু কি 

মুমলমান, কি যিছুদি কি খীষটান সকল জাতির ধম্ম- 
শাস্ত্রে, বদ্ধ শান্তের ন্যায় বিধিবদ্ধ রহিয়াছে । অুতরাঁৎ 
সকলেরই মুলধর্্ম এক, স্বীকার করিতে হইতেছে! 
কেবল জাতীয় আঁচার ব্যবহার বিভিন্ন। এ জাতীয় 
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আচার ব্যবহারকে অনেকে জাতীয় ধম্মমবলিয়। থাকেন। 
এক্থলে হিন্দ আমাঁদিগের বিবেচ্য। 

জীবের উপকার করা সকল শান্েরই উদ্দেশ্য | 
এজন্য বিদ্যাগার ও চিকিৎসালয় সংস্থাপিত সুপন্থ। বা 

সেতু প্রস্তুত ও পুক্ষরিণী খনন প্রভৃতি সমস্ত অদনুষ্ঠান 
মকল জাতির সাধারণ বিধি। অধিকন্ত হিন্ুদিগের 
গঙ্গান্ান, তীর্থাটন, দেবাচ্চন' ত্রাক্ষণ ভোজন, পিতৃ- 
লোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্শ ধর্মের 
প্রধান অঙ্গ স্বরূপ হইয়াছে । কি অন্রগ্রাশন, কি বিবাঁহ 
কি প্রায়শ্চিত্ত প্রত্যেক শুভকর কাধ্যে হিন্দিগ্বকে দেব- 

লোক ও পিতৃলোকের পুজ। করিতে হয়। বস্তৃতঃ 

হিন্দ্দিগ্রের প্রত্যেক কাধ্য যেমন ধর্মের সহিত সংমি- 
লিত এমন আর কোঁন জাতির লক্ষিত হয় না। কি 

শয়নকালে, কি প্রাতরুণথান সময়ে, কি বিপদ কালে, কি 
ভোজন কালে, কি বাত্রাকালে, প্রথমে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ 

ঈশ্বরের নামেোচ্চারণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। 
এমন কি কোন বিষয়কম্ম ঘটিত কোন লিপিবা কাহাঁকে 
কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে এ লিপির ও এ পত্রিকার 
শিরোভাগে অগ্থে ঈশ্বরের নাম লিখিতে'হয়। এই 
হিন্দু ধর্ম অতি প্রাচটীন। যাহারা হিন্দু-সমাজ মধ্যে 
গণ্য হইতে চাঁহেন, তাহাঁদিগের সর্ব গ্রযত্ে ও একান্ত 
মনে এই ধর্ম প্রতিপালন কর! অতি কর্তব্য | 

নিত্য নৈমিত্তিক উপাসন। ন্গদ্ধ হিন্দ বলিয়া নয়, 
গ্রায় সকল জাতীয় লোকে করিয়া থাকে, ষবন জাতি- 
দিগকে প্রত্যহ নমাজ ও যথা বিধানে রোজা; খুফীন- 
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দিগকে প্রত্যহ ভজন। তদ্বাতিরিক্ত গ্রতি সপ্তাহে শির্জা- 

ঘরে সমবেত হইরা ভজন করিতে দুষ্ট হয়। কিন্তু 
এইক্ষণকার হিন্দু কতবিদ্য যুবক অম্প্র্দায়ী লোক কোন্ 
ধর্ম অবলম্বন করিয়। চলেন, আমাদিগের স্থ ,ল বুদ্ধিতে 

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাহার না ব্রাঙ্ম না খীষ্টান 
না পৌত্তলিক না*মুষলমান কোন. শ্রেণীর অন্তর্মিবিষট 
নহেন। তাহার! ভ্রমেও দিনান্তে একটীবাঁরও ঈশ্বরের 

নাম উচ্চারণ করেন না। খাদ্যাখাদ্য ;বিচার? নাই। 
পরোপকার করা নাই। নিমন্ত্রণ গ্রহণও নাই নিমন্ত্রণ 
করাও নাই। ইহারা হিন্দুবংশজাত, কিন্তু হিন্দুধর্টের 
পরিবর্তে এক নুতন ধণ্ম বাহির করিয়া বসিয়াছেন। 

ন্যায়ান্যায় বিচার নাই অর্থোপাজ্জন করাই ধর্ম, আপনা- 
দ্রিগের পরিপাটা পরিচ্ছদই ধর্ম, অশ্ব ও শকটাদি যাঁন্ই 
ধর্দা, স্বীয় পতীর বিবিধ অলঙ্কারই ধম্ম; সুরম্য অষ্টরা- 
লিকাই ধর্ম, আঁত্মোদর পরিপুরণ ও স্বীয় স্্ী-পুত্রাদির 
ভরণ পোৌঁষণই প্রকৃত ধর্ম, বলিয়া জানেন।, ইহার! 

অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদিগ্রকে প্রতিপালন করাকে অধরন্ম 
বলিয়া বিবেচনা করেন। বলিতে কি এরূপ ধর্শশুন্য 
থাকা অপেক্ষা প্রকৃত খীফ্টান ধর্ম সহজ গুণে উত্রুষ্ট 
সন্দেহ নাই। 

চীন, ইতরাঁজ ও মুমলমান প্রভৃতি বনুধা জাঁতি 
আছে, কোন জাতীয় লোক স্বধন্ম পরিত্যাগ করিতে 
স্বীকৃত নহে, কেবল দুর্ববোধ হিন্দু সম্প্রদারী লোক অন্য 
ধন্ম গ্রহণে তৎপর । তথাহি- যবনাধিকাঁর সময়ে অনেক 

হিন্দ মহম্মদ প্রণীত ধন্ম গ্রহ্ণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে 
দি ১০ 
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অনেকে শীষ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন। বদি দেশের 

অধিপতিদ্িগের ধর্ম গ্রহণ কর বিহিত হয়, তবে আর 

ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাম কোথায়? যদি গ্রাগাপেক্ষা ধন্ম সম্যক 

আদরণীয়, তবে বিভীষিকায় ভীত হইয়া! অন্য ধর্ম 

গ্রহণ কর! অতি কাপুরুষের কর্ম বলিতে হইবে* ।যাহারা 

্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়! অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহার 

কি বিশ্বাসী বলিয়। গণ্য হইবেন? এ কথা স্বীকাঁ্ধ্য বটে 

ঘে, কোন দেশেরই রীতি নীতি বিশুদ্ধ নাই, প্রত্যেক 

জাতির কোন না কোন বিষয়ে দোঁষ লক্ষিত হইবে, 

(কিন্ত স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য স্ব স্ব জাতির কুগ্রথ। 

ংশোধনে যত্ুধান হওয়| কোন কুপ্রথ। দৃষে বা ক্রোধা- 

ব্বীন হইয়া স্ব-ধন্মচ্যুত হওয়। নিতান্ত উপহাসাম্পদীভূত 

মুটের কম্ম॥ যে ভারতভূমি সভ্যতার আদিম স্থানঃ 

য়ে ভারত ভূমিতে ধর্মশাজ্্র বেদ বিরাঁজ করিতেছেন 

তথাকাঁর অধিবাসীরা যে বিজাতীয় ধর্মে আস্থা প্রদর্শন 

করেন ইহ] অত্যন্ত আশ্চধ্যের বিষয় ! 

আরও পিতামাতার দোষে সন্তানপণ অন্য ধর্ম গ্রহণ 

করিয়া থাকে, কারণ তাহাদিগের অর্জনস্পহা বৃত্তি 

আরতি বলবতী। অগে জাতিভাবা ও ধর্ম তত্ব উপদেশ 

ন| দিয়। অর্থের নিমিত্ত অপ্প বয়স্ক নুকুমারমতি বালক 

বৃন্দকে ভিন্ন জাতীয় ভাষ! অধ্যয়নে নিয়োগ কারয়! 

থাঁকেন। তাহার! ঘে ভাষা অনুশীলন করে, তদ্ধর্থের 

অন্কূর কিছু কিছু তাহাদিগের সুকৌমল ,চিতে অন্ক,রিত 

* যবন রাঁজাদিগ্ের ভয়ে অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া 

ছিলেন। 
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হইয়া! বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হইতে থাকে । ধর্মের এমনই প্রবল 
গতি যে, অনায়াচস উহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ পুর্ব্বক 

সেই ধর্নশে নীত করে। সংসর্ণ গুণে বালকগণে অন্য 
জাতির অশন বসনের অনুকরণে ও অন্য ধর্ম গহণে তৎ- 
পর হইয়া থাকে! তখন আর তাহারা জীবন রক্ষা 
কারিণী গর্ভধারিণীকে মনে করে না ও অশেষ হিতা- 
কাড্ক্ষী পরম শ্রদ্ধাম্পদ প্রতিপালক পিতাঁকেও স্মরণ 
করে না। যখন অন্তানে অন্য ধর্ম গৃহণ করে, তখন 
পিতা মাত] স্বস্বভ্রমাত্বক জ্ঞানের প্রতিফল অনুভব 

করেন। আহা! সেই সময় তাহাদিগের অনুতাপ শ্রবণ 
করিলে পাষাণ ও দ্রবীভূত হয়। অগে সাবধান হইলে 
ভাবীকালে আর যাতনা পাইতে হয় না। কালাকাল 
বিচার না! করিয়া নিয়ত ধর্মানুষ্তান করিবে। 

ন্ ধর্মাকাঁলঃ পক্ষ] নিশ্চিতো। 

নচাপি মৃত্যুঃ পুকষং প্রতীক্ষতে ॥ 
সদাহি ধর্মস) ক্রিয়েবশোতনা। 

যদানরে মৃত্যামুখেহতিবর্তৃতে ॥ 
( শান্তি পর্বণি )। 

হবত্যু মনুষাকে প্রতীক্ষা! করে না সুতরাঁৎ তাহার 
ধর্ম সাধনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, মনুষ্য যখন শ্যত্যু 
মুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্ানুষ্ঠান সকল কালেই 
শোভ। পায়। 

ধর্ম বিষয়েও অধিক তর্ক বিতর্ক করা কর্তব্য নহে 1 
ধর্ম লইয়] নান! তর্ক উপস্থিত করিলে অন্তঃকরণে নান। 
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সন্দেহ উপস্থিত হয়, সংশয় উপস্থিত হইলে জাতীয় 
ধশ্মে অনাস্থা! জন্ষিবার সম্ভীবনা। তখন লোকে কিৎ 
কর্তব্য বিমুঢ় হুইয়! বিপথগামী হয়। অতএব দৃঢতা 
সহকারে আপন আপন অন্তরে ধন্মকে স্থির করিয়! রাখা 
উচিত। পরকালের ভয় প্রতিনিয়ত অন্তঃকরণে জাঁগ- 
রূক থাকা ধর্মের একটা প্রধান অজ, এজন্য হ্তত্যুর দিকে : 
সর্বরদ। দৃষ্টি রাখিবে। যাহারা হত্যুকে ভুলিয়। থাকে, 
তাহাদিগকেই পাঁপপথে বিচরণ করিতে দেখ! যাঁয়। 
আরও শাস্ত্রকারের! কহেন “ গৃহীত ইৰ কেশেষু হ্ত্যুন। 
ধর্মামাচরেৎ ” যাহারা ধর্ম লইয়া! আন্দোলন করিয়া 
বেড়ান, তীহাঁদিগের ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নাই। তীহাঁর। 
নিরত্তর অন্থুখে কালযাঁপন করেন। অনেক স্থলে দ্ 

হইয়াছে, ভূরি.ভুরি .কলুতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির স্বধর্নে 
বিশ্বাস ন! থাকায় ভঁহাঁরা পদে পৃদে বিপদস্থ হই- 
যাঁছেন, এমন কি সমাজ মধ্যে তাহাদিগের নাম উপস্থিত 
হইলে, অন্তরে দ্বণার সঞ্চার হয়। একারণ সকল জাঁতি- 
রই স্ব স্ব ধর্ম প্রতিপালন কর] সর্বাংশেই শ্রেয়স্কর | 

শ্রেয়ানস্য ধর্মোবিগুণঃ পরধর্ম« স্বনুষ্ঠীতাশ। 

স্বধর্মেনিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মীভয়াবহঃ || 
( ভগবদী।ত1 ) 

শ্রীরুষ্ণ অর্জ্জ,নকে এই কথা কহিয়াছিলেন। “সর্বা্গ 

সম্পন্ন যে পর রর তদপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্দমও শ্রেষ্ঠ, 

যেহেতু ক্ষত্রিয়দিণের যুদ্ধই পরম ধর্ম তাহাতে প্রাণী 
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বিয়োগ হইলেও স্বর্ণ লাভ হয়, কিন্তু এক জাতির ধর্ম 
অন্য জাতির প্রতি নিষিদ্ধ, এজন্য তাহা করিলে পাপ 

জমেে। 

আঁচাঁরঃ পরমৌ ধর্ম? শতুযুক্তল্মার্তত এবচ। 
তম্মাদন্মিন্ সদাঁযুক্ত নিত)ং জ্যাদাত্মবাঁন দ্বিজঃ | 

(মনু )| 

আঁচাঁরই পরম ধর্ম অতি ও সৃতি কহেন। এজন্য 

আত্মহিতেচ্ছ দ্বিজ যত্ববান হইয়। অ |চারানুগামী হইবে | 

পুরাকাল হইতে পরম্পরাগত উঃ আচার ব্যব- 

হাঁর চলিয়া আঁদিতেছে, তাহারই অনুগমন কর! অস্ম- 

দাদির বিধেয় | যদ্দি কোন কদাচার লক্ষিত হয়, তাহার 

সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক | 



দেবার্চনা। 

হিন্দুদিগের সমুদাঁয় শান্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, নিত্য 
কর্ম ও পুজ| হোমাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে নিরাকার 
ত্রদ্ষের উপাসনার যোগ্য হওয়া যাঁয়। আমাদিগের 

নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করা উচিত। কর্ন করা উচিত 
বটে,কিন্তু কর্মে যে সমস্ত দেবদেবীর আরাঁধন। কর! 
যায়, তাহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান করা কর্তব্য ও কর্মের 

ফলাকাঁজ্জ! পরিত্যাগ করিয়। কর্মাফল ঈশ্বরে অর্পণ কর] 

বিধেয়| নিক্ষীম কর্মাই অতীব শ্রেয়স্কর, সমুদায় শাস্ত্রে 
এইরূপ কহিয়। থাকেন, এস্থলে ভগবদ্ীত। হইতে কতি- 

পয় বচন উদ্ধত করা হইতেছে, যথা, 

এষাতেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগেত্ি মাহশৃণ্। 

বুদ্ধযাযুক্তোষয়াপার্থ কর্মবন্ধং প্রহান্যদি ॥ (১) 

নেহাতিক্রমণাশোইস্তি প্রত্যবায় ন বিদ্যতে । 

স্ব্পমাব্রমা ধর্মন্য ত্রায়তে মহুতোভয়া্ড || (২) 

ব)বমায়ত্মিক। বুদ্ধিরেকেহ কুকনন্দন। 

বহুশাখাহানত্তাশ্চ বুদ্ধযোইব্যবসার়িনাং॥। (৩) 

. যামিমাং পুক্পিতাঁবাচং প্রবদন্ত) বিপশ্চিতঃ | 

বেদবাদরতা পার্থ নান]দন্তীতি বাদিনঃ॥ (৪) 
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কাঁমাত্বানাঃ স্বর্গপর! জম্মকর্ম ফল গ্রদাং | 

ক্রিয়। বিশেষবভলাং ভোটগৈশ্বর্যয গতিং প্রতি || (৫) 

ভোটগশ্বর্যয প্রসক্তানাং তযাঁপহৃত চেতসাং। 
ব্যবমায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধোন বিধীয়তে ॥ (৬) 

ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিটনতগুণ্য ভবার্জন। 

নিপ্বন্দে! নিত্য সত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ || (৭) 

«“ সাহখ্য নামক তত্ব-জ্ঞান অর্জা,নের প্রতি কথিত 

হুইল, ইহাতে যদ্দি অপরোক্ত জ্ঞান না হইয়া! থাকে, 

তজ্জন্য শ্রীরুষ চিত্তশুদ্ধি দ্বার! তত্তৃজ্ঞান জন্মিবাঁর নিমিত্ত 

কর্ম যোগ কহিতেছেন। হে অর্জ,ন ! যাহাতে ঈশ্বরা- 

পতি কর্ দ্বার! চিত্ত শুদ্ধি হইয়া! অপরোক্ষ জ্ঞান লা 

করতঃ এই কন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে” । ১। 

যেমন কুষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মের বিশ্ব হইলে ফল 

হানির সত্তাবনা, ঈশ্বরোদেশে কত কর্মের বিঘ্ন বৈগুণ্যা" 

দির তদ্রূপ সস্তব নাই, উশ্বরারাধন। জন্য এই ধর্মের স্বপ্প 

অনুষ্ঠান কর! হইলেও নিষ্ফল হয় না”। ২ | 
“ ভগ্ববন্ভক্তি দ্বার] অবশ্যই উদ্ধার হইব এইরূপ 

নিশ্যয়াত্বিক। এক পরতা, কামী ব্যক্তিদিগের অনন্ত- 

কামন! জন্য অনেক প্রকার বুদ্ধি হয়, আর তাহাতেও 

কম্মঞ্ল এবং কন্মণনুযুজী অশ্ব-মেধাদি যাঁগের দিখিজয় 

কর্মের ন্যায় গণ ফলাঁদি নান প্রকারে বহুশাখা বিশিষ্ট 

বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, ভগ্বৎ আরাধনা জন্য নিত্য নৈমিত্তিক 

কর্ণ কিঞ্চিৎ অন্গ-বৈগুণ্য হইলেও নষ্ট হয় না, কিন্ত 

কাম্যকন্ম তদ্রপ নহে” । ৩। 
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“ বিষলতাঁর ন্যায় আপাততঃ রমণীয়! প্রকট 
দ্বর্গাদি ফল-শ্রুতিরূপ বাঁক্য-নিচয়ের দ্বারা বিবেক-শূন্য 

লোকের ভগবদ্তক্তিতে যে নিশ্চয় মুক্ত হইব, এমন বুদ্ধি 
হয় না, তাহার হেতু এই যে বেদের মধ্যে ষে সকল 

প্রশংসাপর অর্থাৎ চতুর্ামীয় যজনশীলগণের অক্ষয় 
স্বর্ণ হয়, এব যজ্ঞ শেষ সোমপান করিয়া আমর1 অমর 
হইব, ইত্যাদি যে বাক্য মেই'কাম্য কর্মের গ্রশৎসাঁপর 

বাক্যেতেই তাঁহারা রত, অতএব ইহার অতিরিক্ত অন্য 
প্রাণ্তব্য নাই এই মত কহিয়| থাকে? | ৪1 

কামাক্রান্তচিভ মুঢ় ব্যক্তির! স্বর্ণ ই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান 
করে ও জন্ম কর্মাফলাদিপ্রদ ভোগৈশ্বধ্য প্রাপ্তির প্রতি 

সাধনীভূত ক্রিয়া বিশেয়ের আধিক্য যাহাতে আছে 
এমত বাক্য মকল বলে ৮1৫ 

“ভোগ ও এখ্বধ্যাদিতে আঁষমক্ত. এবং বিষলতাঁবহ 

আপাঁততঃ রমণীয়! বাক্য দ্বারা! আঁকুষ্টচিত্ত যে ব্যক্তি 
সকল তাহাঁদের সমাধি হয় ন] অর্থাৎ ঈশ্বরের এক 
নিষ্ঠারূপ নিশ্চয়াত্বিক! বৃদ্ধি হয় ন1”। ৬। 

“সকাম অধিকাঁরীদিগের নিমিত্ত বেদ সকল কর্মফল 
সম্বন্ধ প্রতিপাদক হয়েন, হে অঙ্জন! তুমি নিষ্ধাম হও 
তাহার উপায় এই যে লুখ দুঃখ [ শীত উষ্ণাদি দন 
ধৈর্যাবলন্বন পূর্বক সহ্য কর আর অপ্রাপ্য বস্তুর ্রান্ীচ্ছা 
ও প্রাপ্ত বস্তর রক্ষা করণ রূপ যে ক্ষেম তদ্ুভয় পরিত্যাগ 
কর, যেহেতু সখ দুঃখাদিতে আসক্ত ও অগপ্রাপ্য বস্তর 
ইচ্ছা এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণে ব্যাকুল চিত্ত, অমাবধান 
ব্যকিদিগের নিফষাম হওয়! সস্তব নহে” ৭| 
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যেমন রাঁজাঁর নিকট কোঁন ইস্ট সাধনের অভিপ্রায় 
থাকিলে, রাঁজপুরুষদিগের সাহাধ্য সাপেক্ষ হয় এজন্য 

তাহাদিগের উপাসনা! করিতে হয়। সেইরূপ বিশ্বে 

শ্বরের নিকট গ্রমন করিতে হইলে প্রথমে অমরগণের 
আশ্রয় লওয়| উচিত। আরও উপকাঁরকের নিকট ক্লুত- 

জ্ঞত] স্বীকার, ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ! পিতৃলোক 
আমাদিগের পরম হিতৈষী ছিলেন, বলিয়া» যাবজ্জীবন 
তাহাঁদিগের নিকট ক্লতজ্ঞত। শ্বীকারার্থে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি 
কর] যেমন বিধেয়; দেবগণও আ'মাদিগের জীবন রক্ষ! 
করিবার সাধনীভূত শস্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন ও 
স্বর্াদি সুখ ভোগের স্থান দান করেন এজন্য কুতজ্ঞতা! 

স্বীকার নিমিত্তে সর্বদা তাঁছাদিগের বন্দনা! করা অবশ্য 

কর্তব্য । 
শানে মুখ্যবিধিই অর্বতোভাঁবে প্রতিপীল্য। দেব- 

দেবীর পুজার নিয়ম ত্রিবিধ। যথা, সাত্তিকী, রাঁজনী ও 

তামসী। সাত্িকী পুজাই সর্ধোৎুরুষট, আমাদিগের 

সাঁত্বিকী পুজ! অবলম্বন করা উচিত। শাস্ত্রে সাত্বিবী 
পুজার এই বিধি দিয়াছেন। যথা, 

« সাত্বিকী জপযজ্ঞাদৈয নৈবেদ্যৈষ্চ নিরামিষৈঃ” | 
জপ যজ্ঞ ও নিরাঁমিষ দ্বারা যে দেবাচ্চন। তাহার 

নাঁম সাঁত্বিকী পুজা” | 
« রাজী বলিদাঁনৈশ্চ নৈবেদ্যঃ সামি ধৈস্তথ। ৮ 

বলিদান নৈবেদ্য ও সাঁশিষ দ্বারা যে অঙ্গন। তাঁহার 

নাম রাজসী পুজ1। 
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« সুরামাৎসাঁদ্যুপহাবৈর্জপ যজ্ৈরবিনা তৃষা, 

বিনা মন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানান্ত সম্মত |” 

জপ যজ্ঞ ও মন্ত্র রহিত, সুরা মাংসাদি উপহার দ্বারা 

যে অঙ্গন! তাহাকে তামসী পুজা কহে, অমভ্য জাতীয় 

লোকে এই পুজা করিয়া থাকে! রাঁজসী ও তামসী 
পুজায় বলিদানের বিথি আছে, কিন্তু এ রলিদান মহানিট- 
কর। অনিষ্টকর বলিয়। শিব সন্দিপ্ধচিত্ত হইয়। দুর্খাকে 
প্রশ করিয়াছিলেন । যথা) 

'জীবাঁলুকম্পীং বিজ্ঞাতুং ততোঁছুর্গাং সদাশিবঃ| 
পগ্রচ্ছ পরম শ্রীত্যা গুঢমেতঘচো মুদা॥ 
সর্ব্বোবিষণ ময়! জীবা স্তস্তক্তাষ্চ কথং শিবে। 

শ্রুতং ময়া তবোদ্দেশে বুর্ধ 1ঃ কামনয়া বধং ॥ 

মছান্ সন্দেহ ইতিমে জহি তদ্রে নুনিশ্চিতং 
শঙ্করী তদ্বচ শ্রুত্ব! শিববক্তু, বিনির্গতং ॥ 

তীতাতান্তং হি ব্রহ্ষর্ষে গ্রতুযুষাচ সদাশিবং ॥ 

শিব কুপা পরতন্ত্র হইয়। গ্রীতির সহিত দুর্খকে এই 
গুঢ় কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে “হে ভদ্রে! আমার 
অন্তঃকরণে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, যেহেতু 
তৃস্তভগণ্চ তবোদ্েশে বিষ্ণ ময় যে জীব, সেই জীব বধ 
করিয়৷ থাকে, অতএব আমাকে এ গ্রশের বদুত্তর প্রদান 

কর”। ব্রহ্ষর্ষি শিবের এই বচন শত হইয়া! এবং 

ত্বাহাকে ভীত দেখিয়1 পার্বতী এই উত্তর করিয়াছিলেন। 



সমাজ-মংল্বরণ। ০৭ 

শ্ীপার্বত্যুবাঁচ। 

যেমমাচ্চ ন মিতুযাক্তা। প্রাণিহিংমন তশ্পরাঃ ) 

তৎ পুজনং মমামেধ্যং যঙ্দোযাত্বদধোগতি১ || ১॥ 

মদর্থে শিবকুর্বন্তি তাঁমনা জীব ঘাঁতনং। 
আঁকণ্প কোটি নিরয়ে তেষাং বাসোন সংশয় || ২ ॥ 
মমনাম্নাথৰা যজ্ছে পশুহত]াং করোতি যঃ। 
কাপি তন্লিষ্কুতি নাস্তি কুক্তীপাক মবাপ্ন যা ॥ ৩ 

দৈবে পৈত্রে তথা স্বার্থে যঃ কুর্যা এণিহিংমনং | 
কষ্গকোটি শতং শস্তে! রে$রবে সনসেৎ ফ্রবং || ৪ ॥ 

ঘে মোহাম্মানসৈর্দেছিহত্যাং কুর্যযাঁ্ সদাশিব। 
এক বিংশতি ক্কত/্চ তত্তদেযোনিযু জীয়তে ॥ ৫ ॥ 

যজ্ঞে যজ্ঞে পশৃন্ হত্ব! কুর্যযা শোণিত কর্দামং | 

সপচেন্রকে তাবদযাবলোমাঁনি তসাৰৈ ॥ ৬ ॥| 

হ্তা কর্তা তথোতমর্গকর্ত। ধর্তা ভটথবচ। 

তুলা ভবন্তি সর্কবেতে ঞ্ুবং নরকগামিনঃ ॥ ৭॥ 
মমোদ্দেশে পশৃনহত্বা সরপ্ং পাত্রমুত্ল্জেও | 

যে] মুঢুঃ দতু পুয়োদে বসেদ)দিন সংশয় || ৮ || 

দেবতান্তর মন্নাম ব্যাজেন স্বেচ্ছায় তথ] । 

হত্বা জীবাংশ্চ যে তক্ষে«্ নিত]ং নরকমা প্র য়া || ৯|| 

যৃপে বন্ধা পশৃন্হত্বা যঃ কৃর্য]াদ্রক্ত কর্মং। 

তেন চে প্রাপ)তে স্বর্গো নরক কেন গম্যতে ॥ || 

উপদেষ্ট1 বধেহস্তা কর্তা ধর্তাচ বিক্রয়ী। 

উতমর্গ কর্ত] জীবানাং অর্ক্েষাং নরকং ভবে ॥। ১১ ॥ 

মধাস্ছস্য বধাষাপি প্রাণিনাং ক্রয় বিক্রুয়ে। 

তথাদ্রট/শ্ শুনায়াং কুস্তীপাকে! তবেদ্কু,বং || ১২ 
স্বয়ং কামাশয়োতূত্ব! যে।ইজ্ঞানেন বিমোহিতঃ। 

হ্তান্যান্ বিবিধান্ জীবান কুর্যযাং মন্নামশঙ্কর 11১৩ ॥ 



১০৮ 

তথা। 

অমাজ-সংল্করণ। 

তদ্রাঁজ্য বংশ সম্পত্তি জ্ঞাতি দারাদি সম্পদাং। 
অচিরাদ্বৈতবেন্নাশো মৃতঃ স নরকং ব্রজেছ্ ॥ ১৪81 

দেবযজ্জে পিতৃশ্রান্ধে তথা মাঙ্গল) কর্মণি। 

তোৰ নরকে বাঁসো যঃ কুর্যাজ্জীবঘাতনং ॥ ১৫ ॥ 

মদ্বাজেনপশুন্হত্ব! যে তক্ষে্ড সহ বন্ধৃতিঃ। 

তদণীত্র লৌম দংখ্যান্দিরসিপত্রবনেবসেত ॥ ১৩ || 

আবয়োরন্যদেবাঁনাং নাম্নাচ পর কর্মণি। 

যঃ সংপোষ]পশৃন্ হন্যাৎ সোন্ধতামিশ্রমাপ্র যা ॥ ৯৭ ॥ 

পশূন্ হত্বা তথাত্বাং মাং যোহঙ্চয়েম্বাংদ শোণিটতঃ। 
তাবত্তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্র দ্রিবাঁকরেখ || ১৮ || 

নির্বাহ ভন্মতুল্যং তঙ, বহু দ্রব্যেন যত্রুতং । 

যন্মিন্ যজ্ছে প্রভো। শস্তে! জীবহত্যা ভবেদ্ধ,,বং 1১৯1) 

যজ্ঞমারভ্যচেৎ শক্রঃ কুর্যযাট্্বপশু ঘাতনং। 

সতদাঁধোগতি গচ্ছেদিতরেষাঞ্চ কা কথা ॥ ২০ ॥ 

আঁবয়োঃ পুজনং মোহাদোোকুর্ধ7্মাংমশোণিতৈঃ | 
পতন্তি কুস্তীপাকেতে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ ॥ ২১।| 

ফলকাঁমাস্ত বেদোউক্তঃ পশোরালভনং মথে | 

পুনস্তত্তৎ ফলং ভুক্ত যে কুর্বন্তি পতন্তযধঃ || ২২।। 
স্বর্গ কাঁমোহশ্বমেধং যঃ করোতি নিগমীজ্ঞয়।| 

তস্ভোগান্তে পতেন্ভুয়ঃ সজন্মানে ভবার্বে।। হ৩ ||. 

যেহতাঃ পশবো লোকে রিহ স্যার্থেষ কোবিটৈঃ। 

তে পরত্রতুতান্ হ্যস্তথ! খডোন শঙ্কর || ২৪ 

আত্মপুত্র কলত্রাদি সুসম্পত্তি কুলেচ্ছয়!। 

যে! ভুরা তমা পশ্ুন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়ে সতু || ২৫ || 

জানন্তিনোবেদ পুরাণ তত্তুং যে কর্নঠ'ঃ পণ্ডিতমানযুক্তা । 

লোকাধস্তমান্তে নরকে পতন্তি কুর্বান্তি মুখ 18 পশুঘাতনঞ্চেত | ২৬। 

যেহজ্ঞানিনো মন্দ ধিযোইক অর্থাভবে গশ্ুযুন্তি নধর্শা জং । 
জানন্তিনাকং নরকং নমুক্তিং গচ্ছন্তি ঘোরং নরক নরাস্তে ॥ ২৭| 



সমাঁজ-সংহ্থরণ | ১০৯ 

শুদ্ধা অকাঁষ৫1 ন বিদন্তি শাত্তা ন ধর্মমমার্গং পরমার্থ তত্তং। 

পাপং ন পুণাং পশুঘাঁতক] যে পুয়োদ বাসে! ভবতীহ তেষাং 1২৮ 

জীবালুকম্পাং নবিদন্তি মুঢ়াও ভ্রান্তাশ্ যেহমণড পথিনো নধর্ম। 
স্মার্তা ভবে প্রাণিবধং নুকুর্যস্তে যান্তি মতা খলুরেরবাখ্যং || ২১। 

তথ] । 

ততন্ত খলুজন্তুনাং ঘাতনং নে করিষ্যতি। 

শুদ্ধাত্ব! ধর্মাবান্ জ্ঞানী প্রাণান্তে উনৰ মানবং ॥ ৩০ || 

যদীচ্ছেদাত্মনং ক্ষেমং ত্যক্তা জ্ঞানং তদানরঃ। 

জীবাঁন্ কানপি নোহন্যাৎ সন্কটাপন্ন এব চে ।।৩১ | 

জম্পত্তেঠচ বিপত্তে! পরলোকেচ্ছ কঃ পূমানু। 

কদাচিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কৃুর্যাতত্তববিও সুধীঃ | ৩২ || 

মানবে! যঃ পরত্রেহ তর্তমিচ্ছে্ সদাশিব। 

সর্ব্াং বিষ্ণ মযত্বেন নকুর্য্যাৎ, প্রাগিনাং বধং | ৩৩ ॥ 
বধাদ্রক্ষতি যৌমত্ো! জীবান্ তত্তজ্ঞ ধর্মাবি | 

কিং পুণ্যং তস্/বক্ষ্যেহং ব্রহ্মা সতুরক্ষতি ।' ৩৪ ॥ 

যোরক্ষে€ড ঘাতনাঁৎ শস্তে। জীবমাত্রং দয়াপরঃ। 

কষ প্রিয়তমো! নিত)ং সর্বরক্ষাং করোতি সঃ ॥ ৩৫।। 

একন্মিন্ক্ষিতে জীবে ট্রলোক]ং তেন রক্ষিতং। 

বধাৎ শঙ্কর বৈষেন তন্মাদ্রক্ষেন্রঘাতয়ে || ৩৬। 

পশুহিতস| বিধির্ধত্র পুরাণে নিগমে তথা | 

উক্তো রজৌস্তমোভ্যাংম কেবলং তমমাপিবা || ৩৭ ॥ 

নরকং ন্যর্গ সেবার্থং সংসারায় প্রবর্তিতঃ। 

যতন্তৎ কর্মমভোগেন গমনাগমনং ভবেগ || ৩৮। 

সত্যেন সাত্তত গ্রন্থে সাঁবিধিউর্নৰ শঙ্কর | 

প্ররতিতেধ নিবত্তিন্ত যত্রাপি সাত্বিকী ক্রিয়া! | ৩১৭ 

এনং নানাবিধং কর্ম পশোরালভনাদিকং। 

কামাশয়ঃ ফলাকাজজ্ী কৃত্ব। জ্ঞানেন মানবঃ || ৪০ । 

পম্চাজ জ্ঞীনসিনাচ্ছিত্ব! ভ্রান্ত) সাং তামসীং অদ1। 

যমতী'তি হরং ভক্ত যদি গোবিন্দমাশ্রয়েশড।| ৪৯ | 

| (পাদ্মোত্তর থণড)। 



১১৯ মমাজ-সংহ্বরণ। 

« যে ব্যক্তি আমার অঙ্গন! করিবে বলিয়। জীবহিংসাঁয় 

রত হয়, তাহাঁর সেই পুজা! অপবিত্র এবং জীব হিংসা 

জন্য তাঁহার অধোগতি হয়” ।॥ ১|। 

« যে তমৌগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার অন্নায় জীব 

হিংস! করে, হে শিব! তাহার ক্পকোঁটিকাল নিঃসন্দেহ 

নরকে বাস হয়” || ২।! 

“ যে ব্যক্তি আমার নাম করিয়া অথব! অন্য কোন 

যজ্ঞে পণ্ড হনন করে, তাহার কখনই নিক্কতি নাই, মে 
কুস্তীপাক নরক ভোগ করে” ॥ ৩ 

« ট্দব কর্ম ও পিতৃ কম্মের নিমিত্ত অথবা আপনার 

জন্য যেব্যক্তি প্রাণি হিংসা করে, হে শস্তো ! কণ্প- 

কোটি শত তাহাকে নিশ্য়ই নরক ভোগ করিতে 

হয়” | ৪ || 

« হে সদাশিব ! মোহ প্রযুক্ত হউক আর ইচ্ছাধীনই 

হউক যে ব্যক্তি দেহী হত্যা করে, তাহাকে একবিংশতি 

বার যে জাতীয় জীব হনন করে সেই যোনিতে জন্ম- 

গ্রহণ করিতে হয় ” || ৫| 
«যে কোন যজ্জে যে কোন ব্যক্তি পশু হনন করিয়। 

শোণিত গ্রবাহিত করে, সেই ব্যক্তিকে, শরীরের লোম 

ংখ্যানুমারে তত বত্সর নরকে বাস করিতে হয়? ॥ ৬॥ 

« হন্তা কর্তা, উৎসর্গ কর্তা এবহ ধর্ত সকলকেই সম- 

ভাঁবে নরক ভোগ করিতে হয় ৮1 ৭॥ 

“ ষে মুড লোক আমার উদ্দেশে পণ্ড হনন করিয়া 

সরক্ত পাত্র উৎ্দর্ণ করে সে নিঃসন্দেহ পুযোদ নরকে 

বাস করে? ॥ ৮0 



সমাজ-নংস্করণ। ১১১ 

«“ দেবতাঁদিগের মধ্যে মন্নামচ্ছলে অথবা স্বেচ্ছা! 
পুর্ব্বক যে মনুয্য জীব হিংসা! করিয়। ভক্ষণ করে তাহার 
নিত্যই নরকে বাঁস হয়” ॥ ৯|। 

“ যুপে বদ্ধ করত যে মানব জীব হত্যা! করিরা রক্ত 
কর্দম করে, তাহার যদি ম্বর্ঘ ভোগ হয়, তবে. নরকে 
আর কে গমন করিবে ?711 ১০ ॥ 

“জীব হিংসার উপদেষ্টা, কর্তা, ধর্তী, হস্তা, বিক্রেতা, 
ও উৎসর্গকর্ত1! মকলকেই নিরয়গামী হইতে হয়” ॥ ১১॥ 

*“ বধার্থ প্রাণীর ভ্ুয় বিক্রয়ের মধ্যস্থকে এবং সুনা- 
দর্শন কর্তাকে কুস্তীপাক নরক প্রাপ্ত হইতে হয়” | ১২।| 

“ হে শঙ্কর ! কামতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ আমার নাম 
করিয়! যে বাক্তি বিবিধ পশু হনন করে, তাঁহার রাজ্য 

সম্পত্তি বংশ জ্ঞাতি ও দারাদি সম্পদ প্রভৃতি অচিরাৎ 
কালের মধ্যে নাশ প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্যক্তিকে 

দেহান্তে নরক ভোগ করিতে হয়? ||১৩ || ১৪ 0 

£ দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে ও মাক্গলিক কর্মে যে ব্যক্তি 
পশু হিংসা করে, তাহার নরকে বাঁস হয়”? | ১৫|। 

«“ ছলতঃ আমার উদ্দেশে পশু বধ করিয়। যে ব্যক্তি 

সেই মাংস বন্ধু্বণ সহ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, গাত্র- 
লোম সংখ্য। .বহসর অমিপত্রীভিধান-নরকে বাদ 

করে ॥ ১৬ ॥ 

« আঁমাদিণের অথবা অন্য কোন দেবতার করে 
যেব্যক্তি পৌঁধিত পশু হনন করে, তার অন্ধতামিশ্র 
নরকে বাম হয়” ॥ ১৭ || 

£ যে ব্যক্তি পশুর মাস শোণিত দ্বারা আমাদিগের 
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অচ্চন| করে, ষেই ব্যক্তির যাব€ চক্র সুষ্যক(ল নরকে 
বাম হয়? ॥ ১৮ ॥ 

“ যে যক্ঞে জীবহিৎস। হয়, সেই যজ্জের সমগ্র সাঁমশ্রী 
ভন্ম তুল্য অর্থাৎ পণ্ড হয়” ॥| ১৯॥ 

“ অন্যান্য ব্যক্তির ত কথাই নাই, যদ্দি ইন্জ্র যজ্ঞ 
আরস্ত করিয়। মেই যজ্ঞে পশু হনন করেন, তবে তীহারও 
অধোথতি হইবে” ॥ ২০ ॥ 

“ যে ভ্রান্ত ব্যক্তি মাম শোঁণিত দ্বার! 1 আমাদিখের 

পুজা করে, তাঁহার কুস্তীপাঁক নরকে বাস হয়, ও তদনত্তর 
পুনরায় তাঁহাকে পশু যোনিতে জম পরিগ্রহু করিতে 

হয়”? ॥ ২০॥। 
« ফলাঁকাজ্জী ব্যক্তিগণ স্বর্গ ভোঁগেচ্ছায় যজ্জে পশু 

হনন করে, কিন্তু তাহাদিগকে স্বর্থভোগান্তে পুনরায় অব- 

নীতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় ইহ] বেদে কথিত" ॥২২। 
« অশ্বমেধ যজ্জেও এরপ স্বর্মভোগান্তে অবনী, ইহ! 

নিগমে উক্ত হইয়াছে” ॥ ২৩ | 

£ হে শঙ্কর ! আপনার হিতবোধে যাহারা পশু হনন 

করে, পরিণামে এ মমস্ত পশু খড়া দ্বারা মেই মানব 

সমুদায়কে সংহাঁর করে” || ২৪॥ 
“ যে দুরাত্বা আপন কুল, এশ্বর্ধ্য ও স্ত্রী পুত্রের জন্য 

প্রাণি বধ করে, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী হয়? ॥ ২৫ || 
“যে সমস্ত পঙিতাভিমানী কর্ণাঠ ব্যক্তি, বেদ ও পুরা 

ণের তত্ব না জানিয়! পশু হিংসা. করে, তাহারা অতি 

মুর্খ নরাধম, চরমে তাঁহাদিগরে .নরকগামী হইতে 
হয়” ॥ ২৬|। 
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« যে মকল অজ্ঞানী অক্লতার্থ মুঢ় ব্যক্তি স্বর্থ নরক ও 
ধর্মশীত্ত্র না জানিয়! পশুবধ করে তাঁহারা ঘোর নরকে 
পতিত হয়” || ২৭ ||. 

« মেই সকল ব্যক্তির নরক হয়, যে শাক্তেরা ধর্মমার্গ, 
পরমার্থতত্ ও পাঁপপুণ্য না জানিয়! পশু হত্যা করে”॥ ২৮ 

« যে সকল কুপথগ্ামী ভ্রান্ত ও মুঢ ব্যক্তি, ধর্ম এবং 
জীবের প্রতি দয়! কর। অবশ্য কর্তব্য, ইহ! না জানিয়! 
গ্রাণিহিংস| করে তাহাদিগের রোঁরব নরকে বাঁস হয়। 
এজন্য শুদ্ধাত্বা ধার্দিক জ্ঞানী মনুষ্যেরা প্রাণান্তেও 
প্রাণিহিংসা করিবেন ন1।। ২৯ | ৩০ ॥ 

“যিনি আপনার শুভইচ্ছ! করেন, তিনি বিপদে পতিত 
হইর়াও যেন কোন জীবের হিস! না করেন”॥ ৩১॥ 

. « যে তত্ববিৎ সুধী ব্যক্তি পরলো কের হিতাকাজ্ফা 
করেন, তিনি কিবিপদে কি সম্পদে কখনই জীব হত্য। 
করিবেন না”? ॥৩২॥ 

“ হে সদাশিব ! যিনি এহিক ও পারত্রিকের কল্যাণ 

বামনা করেন, তিনি যেন কখনই বিষঃময় জীব সমুদায় 
'হনন না করেন ৩৪ | 

“« হে সদাশিব তাহার পুণ্যের কথ! বলিতে পারি না, 
যে তত্ৃজ্ঞ ধর্মাবিৎ লোক হিংসা হইতে জীবকে রক্ষা 
করে তাহার ব্রদ্মাণ্ড রক্ষা! কর] হয়” ॥ ৩৪ || 

“ হে শস্তো ! কুপ। পরভন্তর হইয়া যে লোক হত্য! 

হইতে জীব রক্ষা করে, মে ব্যক্তির সকল রক্ষা করা হয়, 
এবং সেই নর কৃষ্ের প্রিয়তম হয়” ॥ ৩৫॥ 

“ হে শঙ্কর ! একটা প্রাণী রক্ষা! করিলে ব্রৈলোক্য 
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রক্ষা! করা হয়, এই হেতু বধ ন| করিয়া রক্ষ] করাই 

শ্রেয়ঃ” | ৩৬! 
“ যদি বল নিগ্নম ও পুরাণে পশু হিমার বিধি আছে, 

এ বিধি দ্বারা স্বর্গ নরক উভয়ই দৃষ্ট হইতেছে, উহা 
কেবল দুর্নিৰার সংসাঁয়ে গমনাগরমনকারী, রাজ ও তামস 
ব্যক্তিগণের জন্য উক্ত হইয়াছে” ॥ ৩৭ | ৩৮॥ 

“ হে শঙ্কর! উপরোক্ত পশুবধ বিধি কখনই মাত্বিকী 
কর্মের জন্য নহে, কেবল কামাশয় ফলাকাজ্জী লোকেরাই 
পশু হিংসা করিয়। থাকে” ॥ ৩৯ | ৪৮ | 

« ত্কান-অমি দ্বারা এ মকল ভ্রম চ্ছেদন করিয়। 

গোবিন্দের পদী রয় টিন তাহার আর যমতয় থাকে 

না” | ৪১ 

শাস্ত্রে বৈধ হিংসার বিধি জাছে, অবিধিও দৃষ্ট হয়, 
কিন্তু অধিকারী বিশেষে অশেষ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে; 
অতএব অসভ্য লোকের অনুষ্ঠান সত্য লোকের নিতান্ত 
অকর্তব্য। অনেকে কহিয়া! থাকেন, ঝলিদান অনেকের 
একটী কৌঁলিক কর্ম, কৌলিক কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত 
হয় না। এ কথার উত্তর এই যে, পূর্বব পুরুষ মহাশয়ের! 
সকলেই যে বুদ্ধিমান ও ভ্রান্ত ছিলেন এমন নহে, যদি 
কেহ তামস প্রতি জন্য পশু হমন করিয়! গিয়া থাকেন 

বলিয়া যে তাঁহার খংশাবলী সেইরূপ কর্ণ করিবেক ইহা 
অবশ্যই যুক্তি বহিভূ্তি। বিবেচনা করুন যদ পূর্ব 
পুরুষগণের মধ্যে কেহ কোঁন নিন্দনীয় অপকর্ম করিয়! 

থাকেন, তাহা হইলে তাহার অনন্তরজাত নরগণ কি সেই 
অপকর্ণা আবহমান অনুষ্ঠান করিবেক? সংগ্রতি অনেকে 
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বলিদান উঠ।ইয়! দিয়াছেন, কিন্তু যাহারা তুদ্রীয়া দিয়া- 
ছেন তাহাদিগের মধ্যে অনেককেই মাংসাশী দেখ। যায়। 
পাঠক মহাশয়ের বিচার করুন্ যে তাহারা কিরূপ 
সাতিক লোক। ৰ 

মের শাক্ত গাপ্রত্য বৈষ্ব ও শৈব তন্ত্রে এই পঞ্চ- 
বিধ উপাসকের উল্লেখ আছে। এ উপাসক সকলে স্ব স্ব 

& ইষ্ট দেবতাকে ব্রদ্ব-বোধে সংগোপনে অঙ্গন করিয়। 
থাকেন। পর্বের লোক সমুদ্রায় কোন নৈমিত্তিক দেব 
পুজা করিতে হইলে শালগ্রাম শিলায় এ দেবের পুজ। 
করিতেন ; তন্তিম্ন কোন কোন স্থানে গ্রস্তরাক্ষিত দেব- 

যন্ত্র ও শিবলিঙ্গের পুজার নিয়ম ছিল । তদনন্তর মানব- 
গণের যত শ্রদ্ধার হাদ' হইতে লাগিল ততই বাহ্াড়ন্বর 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অর্থাৎ পুতুল পুজা হইতে আরস্ত 

হইল। প্রাচীন পরম্পরায় শুন। গিয়াছে, কালী ও জগ্ন- 
দ্ধীত্রী গ্রতিম। ৭০1৮০ বহুমর পুর্বে অপ্রকাশিত ছিল। 
অধুন1 বাঁরোইয়ারি পুজোপলক্ষে কত রকম হুতন নুতন 

দেব মুর্তি আবিষ্কত হইতেছে । পুতুল পুজায় সাঁর কর্ম 
কিছুই দৃষ্ট হয় না। এইক্ষণে অতি অল্পশীয় জাতিরাই 
প্রতিমা নিন্নাণ ও উহার চিত্র কর্ম করিয়া! থাকে এবং 

যে সমুদয় পদার্থে উহার রঙ্গ প্রতিফলিত করে, তাহা! 

অত্যন্ত অশুচি। যখন পুরোহিত মহাশয়ের! এ গ্রতিষ! 
স্পর্শ করিয়! এ্রাণ প্রতিষ্ঠ করেন, তখন তাহারা নিঃসন্দেহ 
অশুচি হইবেন। যখন শাস্ত্রে মানসিক পুজাঁকে সর্ববোৎ- 

কল বলিয়! কহিয়াছেন, তখন দেবতাদিগের অনুপম 

ুর্তি অন্তরেন্দড্রিয়ে একান্ত ধ্যান করাই বিধেয় ৷ সামান্য 
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পুতুলের ফ্ত সেই মূর্তির তুলনা করিতে গেলে দেবতা- 
দিগ্রের গ্রতি অবজ্ঞা. করা হয়। যে দেবী জগৎজননী 
তাহাকে ব্যভিচারিণীর আকুতি পুতুলের সহিত উপম! 
দেওয়! রি মুঢতাঁর কশ্ম নহে? বিবেচনা করুন যদি কোন 

ভদ্র লোকের আকুতির অনুকরণ গ্লামান্য পুতুলে কর! 

হয় এবং এ পুতুলে কোন অঙ্গের বৈলক্ষণ্য হয় তবে 

তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বিরক্ত হইবেন। তবে আর 
সুরগণের সন্তোষ বিধান কৌথাঁয় রহিল। 

..পুতুল পুজার আধিক্য বাক্গালীদিগের মধ্যে দৃষ্ট 
হয়। যদি উহ! হিন্দরদিখের পরম ধর্ম হইত তবে 
্রন্র্ষি গ্রদেশ ও ব্রদ্ধাবর্ড প্রদেশে অবশ্যই প্রচলিত 

থাকিত। এ সকল প্রদেশ হিন্দ্রদিগের আদিম বারস্থাঁন, 

এবং তথায় অনেক বেদবেত্া লোক আছেন। বাঙ্গালীরা 

গ্রায়ই বেদীধ্যয়ন বিহীন। পুতুল পুজা শ্রেন্ঠত্বরূপে গণ্য 

হইলে এ সমুদায় প্রদেশীয় লোকে কখনই এ পুজায় 

বিমুখ থাকিতেন না। , 

_ অস্মদ্দেশীয় লোকে পুজোঁপলক্ষে যত অর্থ ব্যয় 
করেন, তাঁহার অধিকাংশই প্রতিমায় ও জঘন্য নৃত্য 

গীতাদিতে পর্যবসিত হয়। দাঁন ভোজনাদি সৎকর্মের 

সময় বিষম টানাটানি ঘটিয়া উঠে। অনেক স্থলে দেখা 
শিয়াছে সামান্য নর্তকী সহাস্য বদনে ও পুরোহিত মহাঁ- 

শায় দীন নয়নে কম্মার নিকেতন হইতে নিএস্যত হইতে- 

ছেন। এক এক প্রতিমার সাজই বা কত,.দুই তিন দিন 

পরে এ বনু ব্যয় সন্গন্ন! প্রতিমা! জলে নিঃক্ষিপ্ত হুইয় 
থাকে। কি দুঃখের বিষয়! এতাদৃশ অন্যাষ্য কর্মে 
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এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় করা কিরুদ্ধিমান জীবের কর্ম? 
বু কষ্টে অর্ধোপার্জিত হইয়া থাকে, মেই অর্থ না 
দেবায় ন1 ধর্মায় না আত্মায় কোন সৎকাধ্যে পর্যবসিত 

হয় না। এরূপ বৃথা ব্যয় কর1 পেধৃভলিক. মহাঁশয়দিগের 
কেবল অহঙ্কার প্রকাশ মাত্র। বারোইয়ারির ইয়ারের! 
গুজোপলক্ষে এরূপ নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার 

'করিয়। থাঁকেন, যে সাংসারিক কাধ্যে তখন আর একটী 
বারও মনোনিবেশ করিতে পারেন না এমন কি তাহা- 
দিগের আহার নিদ্রার সময়ের অপ্রতুল ঘটিয়! উঠে। 
এ পুজাঁর জন্য কোন স্থানে চাঁদ। ও কোন স্থানে ভিক্ষা 

করিতে তাহারা কিছুমাত্র সন্ক,চিত হয়েন না। ইয়ারেরা যদি 

হিতাহিত বিচার পরতন্ত্র হইয়! এ অর্থের ও এ পরিশ্রমের 

শতাংশের একাংশ দেশ হিতকর কাধ্যে ব্যয় করেন 

তবে আর বঙ্গভূমির সৌভাগ্যের সীম! থাকে না। 
কোন কৌন স্থলে শ্থণ্ুয়ী প্রতিমার বিধি নিরীক্ষিত 

হয় বটে, কিন্তু এইক্ষণকার প্রতিমার সহিত উহার সম্পূর্ণ 
গ্রভেদ লক্ষিত হয়| কোন কোন মহাত! প্রতিমা পুজা 

করিয়াছিলেন কিন্তু দুই এক ব্যক্তি গ্রতিমা পুজা করিলে 
উহ] সাধারণ বিধি হইতে পারে না। ঘটপটাদিতে 

দেবার্চন1 করাই শ্রেয়ঃকপ্প। এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের অনু- 

কুল সাত্বিকী পুজা করাই অতীব কর্ব্য। তামনী রাজসী 

পুজা কেবল মুর্খদিগের প্ররৃতি ক্রমশঃ সৎপথাবলম্বী 
করিবার নিমিভ উক্ত হইয়াছে। কোন কোন শাস্ত্রে 

প্রতিম! পুজার দোব উল্লিখিত হইয়াছে। যথা 
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অপ্লদেব! মনুষটাণাং দিবিদেব| মনীধিণাং । 

াষ্ঠলোষ্্েয়ু মথাণাং যুক্্যাত্মনি দেবতা ॥ 
(শাতাভতপ )| 

ইতর মনুষ্যের] জলে ঈশ্বর জ্ঞান করে, প্ডিতের 

গ্রহাদিতে ঈশ্বর জ্বান করেন, মুখের! কাষ্ঠ এবং শ্বত্তিকা 

নির্িত প্রতিমায় ঈশ্বর জ্ঞান করে, এবং জ্ঞানীর! 

আত্মাতে ঈশ্বর জ্ঞান করেন। 

কিংস্বপ্পতগনাং নৃণামচ্চায়াং দেবচক্ষুষাঁং। 
দর্শন ্  প্রশপ্রহ্ব পাদাচ্চ নাদিকং ॥ 

্রভাগবত, )। 

যাহাদিগ্রের তীর্ঘনানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি, প্ররতিমাতে 
দেব জ্ঞান, তাহাদিগের, যোগেশ্বরদিগের দর্শন, স্পর্শন, 
নমস্কার ও পাঁদাচ্চন অনস্তবনীয় হয়! 

পরও উনি 
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' (শ্রুতিঃ)। 

আত্মান্বরূপ ত্রদ্ধ তাহাঁরই উপাসন। করিবে । 

যিনি নিখিলবিশ্বের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, ধিনি নিরু- 
পাঁধি, নির্ব্িকপ্প, নিরাকার; ষড় বিকাঁর* বিহীন ও পরাহ- 

পর, যিনি সচ্ছিদানন্দ স্বরূপ, যিনি জাগ্রত'স্বপু সুযৃণ্তয- 
বস্থাত্রয়ে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাহার 'ইন্দিতে 

স্ষ্টি স্থিতি গ্রলয় হইয়া থাকে, যিনি জ্ঞানীগ্রণের নিকটে 

জলে স্থলে শুন্যে মমভাবে প্রতীয়মান হুইয়৷ থাকেন, 
ঘিনি অজ্ঞানান্ধ গ্রাণীদিগের সমীপে অপ্রকাশিত রহি- 
য়াছেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়! প্রতিদিন গ্রভাকর 

শ্বকর বিতরণ পুরঃসর বিশ্ব সংসারকে সমুজ্জলিত করি- 

তেছেন, ও প্রভঞ্জন মন্দ মন্দ সঞ্চরণ দ্বারা প্রাণী নিচয়ের 

প্রাণ দান করিতেছেন, যাহার ভয়ে কলানিধি স্বগণ সহ 

সমুদিত হইয়! স্বীয় কৌমুদী বিকীর্ণ পূর্ব্বক তিমিরাৰৃত 
বিভাবরীকে দিবস তুল্য দীপ্তিশালিনী করিতেছেন, 
যাহার নিয়মে শীত বসন্ত প্রভৃতি খত সকল পধ্যয়ক্রমে 
আগমন প্রতিগমন করিতেছে, যিনি হংসকে গুরু ও 

শুক পক্ষীকে হরিদ্র্ণে শোভিত করিয়াছেন, যিনি শিখী- 

কলাঁপে অনুপম শিপ্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি 
দির রিচি -151-5 

* বিদ্যমানভা, জন্ম, বৃদ্ধি, হাস, নাশ ও অবস্থান্তর'। 
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জীবর্থণের মলাভিগ্রায়ে জগতে অনবরত কল্যাণ-বারি 

বর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞাঁয় বসগুমতী বহুবিধ ফল- 

মুল ও শগ্যাদি গ্রমব করিয়! সচেতন জীব নিকরকে 

ভোজ্য প্রদান'করিতেছেন, ও বদাজ্ঞায় প্রবালকীট সমুদায় 

ভাবী জীবগণের বাঁসস্থানের নিমিত্ত নিরন্তর দ্বীপ নির্মাণে 

নিযুক্ত রহিয়াছে, যিনি, কি মনুষ্য, কি পণ্ড, কি কীট 

কি পতঙ্গ সকলকেই আত্মরক্ষা ও অপত্যন্সেহবৃত্তি 

গ্রীন করিয়া অপাঁর মহিম| প্রচার করিয়াছেন, যিনি 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে, সেই সন্তানের জীবন রক্ষার 

নিমিত্তে জননীর স্তনে দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন, 

ও যিনি নরলোকের বুদ্ধিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই 
চতুর্বর্ঁ ফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্বাধাঁর 

করুণাঁকর পরমেশ্বর অস্থদাদির নিতীত্ত উপাস্য । অত- 

এব ঈশ্বরারাধন ব্যতীত কোন জীবের নিত্য সুখী হইবার 

উপায়ান্তরাভাব। 

যতোৌবাচ নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসাঁসহ। 
(শ্রুতিঃ)। 

মনের সহিত বাক্য যাহার স্বরূপ না! জানিয়া নিবৃত্ত 

হয়, তিনিই এ জগতের অধীশ্বর, ্টি স্থিতিলয়ের কারণ, 

াহারই উপাসন। অত্যাবশ্যক । 

_ভুভানাম্প্ণীণিনঃ শ্রষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 

বুদ্ধিম€নুনরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেযু ব্রান্মণাঃ ল্মতাঃ ॥ 
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্রান্মণেযুচ বিদ্বাংসে! বিদ্বত্যুক্কতবুদ্ধয়ঃ। 

কতবুদ্ধিযুকর্তারঃ কর্তৃযুব্রদ্মবেদিনঃ ॥ 
(মন্গু)| 

তাঁবৎ স্থাবর জন্মের মধ্যে কীটাদি প্রাণীগণ শ্রেষ্ঠ, 
গ্রাণী সকলের মধ্যে পশড প্রভৃতি বুদ্ধি জীবির] শ্রেষ্ঠ, 
আর এ বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে মনুষ্যের! শ্রেষ্ঠ হয়েন। 
এবং নরদিখের মধ্যে ব্রান্মণের! শ্রেষ্ঠ, বাঁগ্ষণদিগের 
মধ্যে বিদ্বান ব্রাহ্মণের! শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ব্রা্ষণদিগের মধ্যে 
কতবুদ্ধির! শ্রেষ্ঠ, কত-বুদ্ধিদ্িগের মধ্যে অনুষ্ঠান-কর্তারা 
শ্রেষ্ঠ, এবং তাহাদিগের মধ্যে ব্রন্ধজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন। 

সর্ধেষামপি চেতষামাত্ম জ্ঞানং পরং ন্মুতং | 
তদগ্রসর্কবিদযানাঁং প্রাপ্যতেহামূতং ততঃ ॥ 

(মন্ু)। 

সকল ধর্মের মধ্যে পরমাত্বার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, যেহেতু 
সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান আত্মবিদ্যা হইতে যুক্তি 
গ্রাণ্ড হয়। 

মন যেরূপ কহেন সকল শাস্ত্রে এরপ ত্রহ্ষজ্ঞান 
সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম কহিয়! থাকেন, অতএব সর্বতোঁ- 
ভাবে ব্রক্ম-জ্ঞান লাভে যত্বুবান হওয়! মন্ুষ্যের অবশ্য 

কর্তব্য, উশ্বরারাধন! ন1 করিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে। 

সোপানভূতং মোক্ষ্য মাঁনুষ্যং প্রাঁপা ছুল তং। 

যস্তারয়তি নাত্মানং তন্মা্জ পাপ তরোত্রকঃ ॥ 

(কুলার্ণব)। 
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নর জগ্ম মোঁক্ষের মোপান স্বরূপ, এই দুল্পভ মানব 
দেহ ধারণ করিয়া! যিনি আত্মব্রাণ না করিলেন, তাহা 

হইতে সংসারে আর শ্রেষ্ঠ পাপবান কে। 

প্রাপাচাপুত্তমৎ জম্ম লর্বাচেক্দিয় সেষ্ঠবং। 
নবেত্যাত্াহতৎ যস্ত মভবেদাত্বঘাতকঃ ॥ 

(কুলার্ব)।, 

শোঁভনেক্দিয় বিশিষ্ট উত্তম মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়! 

ধিনি আত্মহিত ন। জানিলেন, তিনি আত্মঘাতী হয়েন। 

ভমেববিদিত্বাঁতি মৃত্যামেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায়। 
( শ্বতাশ্বতর শ্রুতিঃ)। 

কেবল আত্ম-জ্ঞাঁনই হ্ৃত্যু অতিক্রমণের বিষয় হয়, 
তদীয় জ্ঞান ব্যতীত মোঁক্ষের উপায় নাই। 

ইহচেদ বেদীদথ সতমন্তি ন চেদিহাঁবেদীম্বহতিবিনিও। 
€( তলবকার শ্রতিঃ)। 

যেসকল ব্যক্তি ইহ-জন্মে ঈশ্বরের স্বরূপ জানেন 

তাহাদিগেরই সকল সত্য, অর্থাৎ অনায়াসে মোক্ষ হয়; 

আ'র যাহার! জগৎ কারণ পরমেশ্বরের স্বরূপ না জানেন 

তাহাদের মহান বিনাশ হয়। 

আহচিতম্াত্র। (বেদান্ত গুও্ং)। 

পরমেশ্বর পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ, অতএব যাঁহার চৈতন্য 
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সত্তীয় জগতের চৈতন্য হইতেছে, তাঁহার উপাসনায় 
আসক্ত না হইলে মহাঁপরাধ হইবে । 

এই আত্মা কেবল মনুষ্যদিগের উপাস্য নহেন। কি 
সুর, কি অসুর £ কি গন্ধর্বঃ কিঅগ্ধর ; সকলের উপর 
ঈশ্বরোপামনার বিধি আছে। 

তদ্দুপর্য]পি বাঁদরায়ণঃ অ্ভবা্। (বেদান্ত স্বত্রং)। 

নরদিগের উপর যেমন ব্রদ্মোপসনার বিধি, দেবতা- 

গণের প্রতিও মেইরূপ বিধি, বাদরায়ণ কহিতেছেন। 

অমরণণ যে পরত্রহ্মের উপাষন1 করিয়াছিলেন, তাহ। 

বেদে দৃষ্ট হইতেছে । 

তম্মাদা ইন্দরোহতিতরাঁমিবান্যান দেবাঁন্ সহ্যেননেদিষউং। 

পম্পর্শ মহোনৎ প্রথমোবিদাঁঞ্চকার ব্রন্ষেতি ॥| 
(কেন'শ্রাতি$.)| 

ত্রিদশাধিপতি আত্মার অতি নিকটে গমন 'রিয়াঁ- 
ছিলেন, ও অন্যান্য দেবতাপেক্ষা অখ্ে আত্মাকে 

জানিয়াছিলেন ; এজন্য সকল সুর হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ 

হইলেন। 
শাস্ত্রে এই আত্মাকে কিরূপে কহিয়াছেন, ও তাহার 

উপাসনার কিরূপ নিয়ম তাহ! লেখা যাইতেছে । 

যত্তদদ্রেশ]মগ্রাহমগোত্রমবর্ণ মচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি গাঁদং নিতাং বিভুং | 

সর্বগতং নুপুক্সনং তদবায়ং ঘত্ত,তযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা; ॥ 

(মুগডকোগনিষৎ্)। 
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যিনি জ্ঞানেজ্জিয়ের অবিষয়, কর্মোন্দ্িয়ের অতীত, 

রূপ রহিত, চক্ষু আতর বিহীন, হস্ত পদ শূন্য, জন্মহত্যু 

বিবর্জিত, সর্বব্যাপী সর্বগত, অতি সুক্বন স্বভাব, হাস 

রহিত, সর্ব-ভুতের কারণ, ঈশ্বরকে ধীরের৷ সর্বতোভাঁবে 

দর্শন করেন। 

মপর্য্যগাচ্ছ,ক্রমকাঁয়মত্রণমন্নীবিরৎ শুদ্বমপাঁপবিদ্বাং কবির্মনীষী। 

পরিভূঃ ন্যস্ত াথাতথ্যতোর্থান্ ব্দধাচ্ছাশ্বতীত্যঃ দমাভাঃ ॥ 

( ঈশোপনিষ€ )। 

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ 

রহিত, শুদ্ধ, অপাঁপবিদ্ধ, তিনি সর্ধদশীঁ, মনের নিয়ন্তা” 

তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বগ্রকীশ, তিনি অর্বকালে গ্রজা- 

দিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন। 

সর্কেক্দ্িয় গুণাভীসং সর্ষোক্ররিয় বিবর্জজিতম | 

পর্বস্য হত সর্বন্য শরণং নুহ ॥ 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষণ্ )। 

তাহ! দ্বার সকল ইক্ত্রিয়ের গুণ প্রকাঁশ পায়, কিন্ত 

তিনি সকল ইক্ড্রিয় বিবর্জিত। তিনি সকলের প্রভূ? 

সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, এবং সকলের সুহ্ৃৎ। 

. ভদেজভিতক্নৈজতি তদ্দরে তবস্তিকে তদন্তরপ্য সর্বস্য 

তদ্ুমর্বস্যাস্য বাহাতঃ। 
(ঈশোপনিষণড | 
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তিনি চলেন তিনি চলেন না, তিনি দূরে আছেন, 

তিনি নিকটেও আছেন, তিনি এই সকলের অন্তরে 

আছেন তিনি এই সকলের বাহিরেও আঁছেন। 

প্রাণোহ্ষয়ঃ সর্ধভূতৈব্বিভীতি বিজাঁনন বিদ্বান ভবতে 

নাতিবাদী আত্মক্রীড় আত্মরতি ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং 

বরিষ্ঠঃ। 

( মুণ্ডক শ্রুতিঃ)। 

যিনি সর্কভূতে প্রকাশ পাঁইতেছেন তিনি সকলের 
প্রাণ স্বরূপ, জ্ঞানীলোক ইহাঁকে অতিক্রম করিয়। কোন 

কথা কহেন ন1; ইনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন ও 
পরমাআীতে রমণ করেন এবং সৎকর্পাশীল হয়েন, ইনি 
ব্রন্মোপাঁসকদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 

তমেবভান্তমনতাতি অর্ধং তন্]াভাসসর্বমিদং বিভীতি'। 

(মুগুক শ্রুতিঃ )। 

সমুদয় বিশ্ব ঈশ্বরাঁভাঁর অনুগামী হইতেছে, তাহার 
আভা! তাবৎ সংসারকে দীপ্তিমৎ করিতেছে ; সেই ঈশ্বর 

জ্যোতির জ্যোতিঃ হয়েন। 

অপাঁনিপাদোজবনৌগৃহীতা পশ)ত)চক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণ ৪| 

সবেত্তিবেদ্যং নচতস্যান্তি বেত তমাহুরগ্র্যং পুর্কষং মহান্তং ॥ 

( শবেতাশ্বতরোগনিষণ্ড )। 
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তাহার হস্ত নাই তথাঁপি তিনি গৃহণ করেন, তাঁহার 
পদ নাই তথাপি তিনি গমন করেন, তাহার চক্ষু নাই 
তথাঁপি তিনি দর্শন করেন, তীহাঁর কর্ণ নাই তথাপি 
শ্রবণ করেন; তিনি যাব বেদ্যবস্তু সমস্তই জানেন কিন্তু 
তাঁহার জ্ঞাত কেহ নাই, ধীরেরা তাহাকে সকলের 
আদি, পুর্ণ ও মহান্ করিয়। বলিয়া! বলিয়াছেন। 

তমীশ্বরাণাঁং পরম মহেশ্বরং তন্দেবতাঁনাঁং পরমঞ্চ দৈবতহ । 

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তা বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ 

( শ্বেতাশ্বতরোগনিষ)। 

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার 

যিনি পরম দেবতা, দকল পতির যিনি পতি, মেই পরাৎ- 

পর প্রকাশবান স্তবনীয় ভূবনেশ্বরকে আমর! জ্ঞাত হই। 

নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহ্নাং যোবিদিধাতি কাঁমান্। 

তমাত্বস্থুং যেহলুপশ্যন্তি ধীরান্তেষাঁং শান্তিঃ শাস্তী নেতরেষাং | 

( কঠবলী )। 

যাঁবৎ অনিত্যের মধ্যে নিত্য ও চেতনের মধ্যে চেতন, 

এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় সকলের অভীষ্টদায়ক ও বুদ্ধির 

অধিষ্ঠাত| পরমেশ্বরকে যাহারা জানেন; তহাদিগেরই 

নিত্য শান্তি হয় অর্থাৎ মুক্তি হয়, ইতরের হয় না। 
রা 

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাঁচে| বিুঞ্চথ ৷ 

্ (মুগ্ডকোঁপনিষণড )। 
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অন্যালাঁপ ত্যাগ করিয়া কেবল আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর 
এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় তাঁহাকেই জানুন । 

অশব্দমম্পর্শমরূপষব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চঘণ্। 
অনাদ্যনন্তং মহতঃ রং ঞ্রবং নিচাঁধ) তং মৃতুযমুখা, প্রয়ুচযতে ॥ 

( কঠশ্রুতিঃ )। 

আতা, শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয় 
রহিত অব্যয়, অনাদি, অনন্ত এবং গ্ররূতি হইতে শ্রেষ্ঠ 
ও নিত্য হয়েন; তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে হ্বত্যুমুখ হইতে 
প্রমুক্ত হয়। 

ভূতেষু ভূতেফু বিচিন্ত)ঃ ধীরাঃ প্রেত্যান্মালোকাঁদমৃতাঁভবন্তি। 
(শ্রতিঃ)। 

ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদায় জগতে 
পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয় হ্ত্যুর পর মোক্ষ গ্রাপ্ত 

হয়েন। 

আনন্দং ব্রদ্মণোবিঘান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। 

( শ্রুতিঃ)। 

সুখ স্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিলে আর সাংসারিক 
ভয়ে ভীত হইতে হয় না। 

দর্শয়তি চাথোহপি চম্মর্ধ্যতে। 
(বেদান্ত সুত্রং)। 

গরমের পূর্ণ আনন্দ পুর্ণ করুণাময় ইহ! বেদ ও 
স্মৃতি কহেন, তাহারই উপাঁসন! করুন; তাঁহার করুণা- 



১২৮ সমাজন.সংহরণ। 

বারি বর্ষণ দ্বারা ত্রিতাঁপবিশিষ্ট বিষয় বহ্ছি নির্বাপিত 
হইবে। 

রহ্মদৃর্টিকৎকুর্যাৎ |. (বেদান্ত স্ত্রং)। 

সকল বস্তর সার একমাত্র ব্রন্গ, তাহার আরোপ 
সমস্ত বিশ্বই সত্তব, বিশ্বের আরোপ তদাধারে অস্তব 

হয় না। যেমন অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায়, রাঁজাতে 
অমাত্য বুদ্ধি অযস্তব। অতএব ঈশ্বরারোপিত তাবৎ 
বিশ্ব হইল, তদাঁধারে বিশ্বের আরোপ হইল না» তাঁহার 
অপেক্ষা সারাঁৎসার পরাঁৎ্পর বস্ত আর কি আছে, এমতে 

তাঁহার উপাসনায় অনাঁসক্ত হইলে লোক সকলকে 

মহাঁপরাঁধী বল যায়। 

অনন] বিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধি ন্ম.তীন্িয়ং। 
ধ্যেয় আত্মান্থিতয়োসৌহৃদয়ে দীপবঙ, গ্রভূঃ || 

(যাঁজ্ঞবল্ক্য ) | 

মন, বুদ্ধিঃ স্মতি ও ইক্তরিয়ণণকে বিষয় হইতে 
আকর্ষণ করিয়া, হাদয়ন্থিত প্রকাশ স্বরূপ যেবদ্ধ তাহারই 

চিন্তা কর্তব্য ; অতএব বিষয় হইতে ইন্দ্ির়ণকে ভ্রষশঃ 
স্ববশে আনয়ন করুন, বিষয়ই নরকের প্রতি কাঁরণ। 

আত্মানাম স্কুল সক্ষম কাঁরণ শরীরত্রয় বাতিরিক্তঃ গঞ্চকোষ 

বিলক্ষণোহবস্থাত্রয় সাক্ষী সঙ্ছিন্দানন্দ স্বরূপঃ | 

(আত্মনাত্ববিবেক )। 

স্ছল রা কাঁরণ স্বরূপ যে শরীরত্রয় তাহ! হইতে 

ভিন্ন, এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোঁষ হইতে পৃথক, জাগ- 
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রিতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, নিত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মা 
ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ হয়। 

সবাহ]াভ্যন্তরহাজঃ। 

দর্শয়তি চাথোহাপি চন্মর্যাতে || 

(বেদান্ত সুত্রং )। 

পরমেশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বগত, অর্ধাতীত, আনন্দময় 
হয়েন। 

অরূপবদেবাহৎ প্রধানত্বাৎ। 

(বেদান্ত স্ত্রং )। 

পরমাত্ম! জড়বৎরূপবিশিষ্ট নহেন, যেহেতু নিগুণ 
গ্রতিপাদক শ্রুতির সর্বথ! প্রাধান্য হয়। 

অস্তনন্ত বিলাসাত্ব। সর্বগঃ সর্ব সংশ্রয়ঃ। 

চিদাকাশোহবিনাশাত্বা প্রদীপ সর্বাবস্তযু॥ 

(যোগবাশিষউ )। 

চিদ্বন্ম প্রতিবিষ্ব বিধায় অনন্ত বস্ত স্বরূপ, অর্বগত, 
সমুদাঁয় পদার্থের আশ্রয় এবং গ্রকাঁশক, বিনাঁশ রহিত 

আকাশের ন্যায় সর্বত্র স্থিত আছেন। 

অনদ্গাভাঁসমাচ্ছাদ্য ব্রহ্ম [স্তীহ প্রবংহিতং। 

বৃহচ্চিত্তৈরববপুবানন্দাভিধমব্যয়ং ॥ 
(োগবাশিষ্ট )। 
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অসৎ জগতের প্রকাশক অতি গ্রবৃদ্ধ ব্রহ্ম, সত্যাত্ব- 

দ্বার। মিথ্যা জগতের মিথ্যাত্ব আচ্ছাদন করতঃ সত্যরূপে 

গ্রকাশমান আছেন, তিনি মহচ্চৈতন্য, ভীষণ শরীর, 
অবিনাঁশী, নিত্যানন্দ। 

নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠাতি। 

নচ যাঁতি নচাঁয়াতি নচৈহ নচনেহচিও, ॥ 

(যোগবাঁশিউ )। 

চিদ্বক্ষের অস্ত উদয় নাই, ক্রিয়াশূন্যত্ব প্রযুক্ত গমনাঁ- 
গমন নাই, উদ্বান স্থিত নহে, অথচ কোন স্থানে নাই 
এমতও নহে, কোন স্থানে আছেন এমতও নহে; ফলে 

অজ্ঞানীর নিকট নাস্তি, জ্ঞানীর নিকট অস্তিত্ব রূপে 
গ্রতীত হয়েন। 

নাত্াস্থলোনচৈবাণুর্নপ্রত্যক্ষোনচেতরঃ | 

নচেতনো! নচ জড়োনচৈনাসন্নননায়ঃ || 

(যোগবাশিষ ) | 

আত্মা স্থল নহে সুন্মমও নহে, প্রত্যঞ্ষ নহে অগ্র- 

ত্যক্ষও নহেঃ চেতন নহে জড়ও নহে, অমছৎ্খ নহে অৎ্ও 

নহে। 

নাহংনানে]ানচৈবৈকো নচাঁনে কোঁপি রাঁধব। 
সর্বাতীতং পদং রাম ঘন্নকিঞিঃদিহৈবতৎ | 

(যোগবাশিউ )1 
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আত্ম! আঁমি নহি অন্যও নহে, একও নহে অনেকও 

নহে, সর্ব পদার্থাতীত যে কোন বস্ত এই জগতে আছে? 

আত্ম৷ তভভিন্ন নহেন। 

খতমাত্মা পরং ব্রহ্ম দত্যমিত্যাদিকা বুটধঃ। 
কল্পিতা ব্যবহারার্থং সত] সংজ্ঞা মহা ত্বনঃ | 

( যোগবাঁশিক্ট )। 

জ্বানীর ব্যবহারার্ধে নাঁম রহিত ঈশ্বরের খত, আত্মা, 

পরং ব্রন্ম এবং অত্য ইত্যাদি শব্দেতে নাম কণ্পনা 

করিয়াছেন । 

অবিনাঁশিতুতদ্বিদ্বি যেন সর্বাঘিদং ততৎ। 

বিনাশ মব্যয়স্যাম) নক শ্চিৎ কর্তু মতি ॥ 

( ভগবদীতা৷ )। 

ঘিনি এই অনিত্য দেহাঁদিতে তৎসাক্ষী রূপে ব্যাপ্ত 

হইয়া রহিয়াছেন, মেই আত্মাকে অবিনাশী বলির! 

জান, যেহেতু সেই অব্যয় আত্মার বিনাশে কেহই সমর্থ 

হয়েন না। 

ন জাঁয়তে ঘ্রিয়তের! কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতাঁবান ভূয়ঃ। 

জঅজোনিত্যঃ শাশ্বতৌহয়ং পুরাণো ন হন)তে হন্যমানে শরীরে ॥ 

(ভগবদীতা )। 

আত্মার জন্ম, বিদ্যমানতাঃ বৃদ্ধি? পরিণাম, অপক্ষয় 

ও বিনাশরূপ সাখ্য শান্ত্রোক্ত ষড়ভাব বিকাঁরাঁভাব। 
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এজন্য শরীর হত হইলেও আত্ম! হত হয়েন ন| যেহেতু 

তিনি অবিনাশী। 

নৈনংছিদন্তি শন্জাণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 

নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপ নশোষয়তি মাকতঃ | 

( ভগবদশীত] )। 

অস্ত্র সমুদায় এই আত্মাকে ছেদন, অগ্নি ইহাকে 
দগ্ধ জল ইহাকে আর্ররও বাঁযু ইহাঁকে শুদ্ধ করিতে 
সমর্থ হয় না! 

অচ্ছেদে]াহয় মদাছে]াইয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এবচ। 

নিত্য সর্বগতঃ স্থাণরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোহয়মচিন্তে]োছিয় মবিকার্ষেযাইয়মুচ্যতে || 

( ভগবদীত1 )। 

আত্ম! নিরবয়ব প্রযুক্ত অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ব1 অগ্নি দ্বার! 

দ্ধ হয়েন না, অশরীরি প্রযুক্ত জল দ্বারা আরও ক্লেদ 
বিশিষ্ট হয়েন না, এবং বায় দ্বার! শু হয়েন না, তিনি 
নিত্য, অবিনাঁশী এবং অর্ধত্র বিদ্যমান আছেন, স্থির 

স্বভাব, অচল এবং অনাদি হয়েন, এই আত্ম! অব্যক্ত 

অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেক্দ্রিয়ের অগোচর, অচিন্ত্ অর্থাৎ 

. মনেরও গ্রম্য নহেন, এবং অবিকা্য অর্থাৎ কর্মেক্িয়ের 
অবিষয় ইহা উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ তত্ৃজ্ঞানীদিগের 
বাক্যই ইহার প্রমাণ। 



উপাঁরনার নিয়ম । 

(উস ০৯৯ ওর 

আত্মাবা অরে ড্রটবাঃ শ্রোতব্য। মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য | 

(শ্রুতিঃ)। 

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাঁঅন দ্বার ঈশ্বরের সাক্ষ্যা্কার 
অর্থাৎ স্বরূপে অবশ্থিতি করিবেক। 

তন্মিন প্রীতিস্তম্য প্রিয্নকার্য) সাধনঞ্ঝ তছুপাঁননামেব। 

(শ্রুতি5)। 

ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তীহাঁর প্রিয়কার্ধ্য কর] তাহার 
উপামন]। 

নচক্ষুষ|গৃহযতে নাঁপিবাঁচা নানোর্দে বৈস্তপনাকর্মপাঁবা। 
(শ্রুতি) । 

যিনি চক্ষু দ্বারা দৃশ্য, বাক্য দ্বারা বাচ্য হয়েন না, 
অন্য ইন্ড্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য হয়েন না, এবং তপস্যা! ও কর্ম 

দ্বারা যাঁহাঁকে প্রাপ্ত হওয়! যায় না এমত যে পরমেশ্বর 

কেবল তাহার কাধ্য দ্বারা তাহাকে অন্বেষণ করুন। 
তপ কর্মাদি দ্বার। দেহাদির পবিত্রতা মাত্র । 

যন্মনসানমন্তে যেনানুম্মনোমতং। 
তদেবত্রন্গত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাঁসতে ॥ 

(শ্রুতিঃ)। 
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পরমেশ্বর তাবৎ ইক্রিয়ের অজ্জেরয়। অশক্ত লোঁক- 

দিগের সন্বন্ধে জ্ঞানার্জনের উপায় এক এই যে, বিশ্বর্ূপ 

বৃহ কাধ্যের আলোচন। দ্বারা তাহার উপাঁমন। কর! 

অবশ্য কর্তৃব্য। 

নাহংমন্যে সবুবেদেতিনোন বেদেতি বেদচ। 

যোনস্তদেদ তদেদ নোন বেদেতি বেদচ || 

( তলবকাঁরোগপনিষণ্ )। 

আমি ব্রন্ধকে অন্দর রূপে জানিয়াছি এমন মনে 

করি না। আমি ব্রক্ষকে না জানি এমনও নহে, জানি 

যে এমনও নহে। আমি বৃন্ধকে ন| জানি এমনও নহে, 

জানি যে এমনও নহে। এই বাক্যের মর্ম যিনি আমা- 

দিগের মধ্যে জানেন তিনিই তাহাকে জানেন। 

ব্রাঙ্মবেদ ব্রন্মেব ভবতি। 

(শ্রুতিঃ)। 

যিনি তর্কে জাঁনেন তিনিই ব্রদ্ হয়েন। 

নোঁৎুপদ্যতে বিনাজ্ঞাঁনং বিচাঁরেণীন্যসাঁধনৈঃ। 

যথ! পদ্দার্থভানংহি প্রকাঁশেন বিনাঁক চিৎ || 

(তত্তবোধ )। 

বিচার ব্যতিরেকে অন্য সাধন দ্বারা জ্ঞানোৎপন্তি 

হয় না) যেমন সুর্যাদির কিরণ প্রকাঁশ ব্যতীত পদার্থে 

জ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি বস্ত্র গ্রকাশ পায় ন। 
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আমি কে, এই দৃশ্যমান নাম রূপাত্বুক জগৎ কোথ। 
হইতে জন্মাইল, এই জগতের উপাদান কি, এবং ইহার 
কর্তাকে, এই সকল অনুসন্ধানের নাম বিচার | স্থল, 
কুম্মম, ভূত ও ইন্জিয় দ্বার! রচিত যে দেহ, তাহা হইতে 
পৃথক যে বন্ত তাঁহাই,.আত্মা। যে চেতন দ্বার] জীবগণ 
টৈতন্য বিশিষ্ট সেই চৈতন্যই আত্মা, শরীরিদিগের 

শরীর রথস্বরূপ এক মাত্র আত্মাই এ রথের রথী। যিনি 
নিয়ামক, নিয়ন্তা॥ নিরবয়ব, স্বজাতীয়াদি ভেদ রহিত, 

স্বপ্রকাশ স্বরূপ এবং পবিত্র তিনিই আত্ম।!? যিনি 
অচ্গিদানন্দ স্বরূপ, অম, শান্ত, অব্যয় আধ্যাত্মিকাঁদি 

তাপত্রয় শুন্য, নিরাময়, নিথ্পৃতিবিস্ব, কপ্পানাহীন, 
ব্যাপক, নিগুণ, ক্রিয়াহীন, নিত্য, নিত্যমুক্ত, আকা- 
শাদির ন্যায় নিশ্চল, মায় কাধ্যরূপ মলা রহিত এক 

অসন্গ তিনিই আত্মা। আত্মার প্রকাশত্ব দ্বারা তাবু 
পদার্থ প্রকাশ পাঁয়, তাহ! অগ্ন্যাদির দীপ্ডির ন্যায় নহে 
কাঁরণ ঘোরান্ধকাঁর রজনীতে যে স্থানে অগ্ন্যাদি থাকে, 

সেই স্থানের বস্তই দৃর্টিগোচর হয়, অপর স্থানের পদার্থ 
অদৃশ্য থাকে এই আত্ম! শরীরের অধিষ্ঠাত1, ইনিই 

সর্বাতা। ইনিই অর্ধ স্বরূপ, ইনিই অর্বাতীত, ইনিই 
অহঙ্কারের সাক্ষী এবং ইনিই স্ফি, স্থিতি, গ্রলয়ের 
কারণ।* 

কি গৃহস্থাশ্রমী, কি বন্চারী, কি বাঁনপ্রস্থ, কি সংন্যাঁস 
মকলের প্রতি তত্বজ্ঞানানুশীলনের বিধি লক্ষিত হয়। 

* এ আভাসটি তত্ুবোধ গ্রন্থ হইতে উদ্বত। 
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ন্যায়ার্জিত ধনস্তত্ব জ্ঞাননিষ্ঠোহ তিথি প্রিয়ঃ| 
শ্রাদ্ধকক মতাবাদীচ গৃহচ্ছোপি বিমুচ্যতে ॥ 

(যাজ্ঞবল্ক্যঃ )| 

ঘে গৃহস্থ ন্যায্য কর্ম দ্বারা ধনোপাঁজ্জন করেন? 
অতিথি বেবাঁতে তৎপর হয়েন, নিত্য নৈমিত্তিক আদ্ধানু- 
ষ্ঠানে রত হয়েন, সর্বদা! সত্য বাক্য কহেন এবং বৃন্ধ- 
তত্বোপাসনায় আসক্ত হয়েন, এমত যেগৃহস্থ তিনি 

নিঃমন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন! 

. ক্কল্মভাবাতত গৃহিণোপনংহারঃ। 
€ বেদান্তসুতং )। 

. কর্মে আর সমাধিতে গৃহস্থের অধিকারের ক্ষ 

বিধি দৃষ্ট হইতেছে, অতএব শাস্ত্রোক্ত কর্ণন এবং ঈশ্বরো- 
পাসনায় আসক্তি করা গৃহীদিগের নিতান্ত আবশ্যক। 

্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃস্যাত্তত্জ্ঞান পরায়ণই। 

যদ্যৎ, কর্ম প্রকুব্বাঁত তদ্ধ,দ্ধণি সমর্পয়েও || 

( মহানির্ববাণ )। 

গৃহস্থ ব্যক্তি বন্ষনিষ্ঠ ও তত্তজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, 
যে কোন কর্ম করুন পরবন্ধে দমর্পণ করিবেন। 

চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই অর্ক প্রধান । 
আঁমাঁদিগের এ আশ্রম অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃকপ্প। যদি 
সমুদায় মনুষ্য গাহস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পুর্ধবক আশ্রমাত্তর 
গ্রহণ করে, তবে আার গ্রজা বৃদ্ধি না হইয়! স্র্টির কাধ্য 
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নির্বাহ হওয়া! দু্ষর হইয়া! উঠে। অন্যান্য আশ্রমের, 
যেরূপ ধন্ম নিরূপিত আছে, তাহার কোন একটীর অঙ্গ- 
হীন হইলে মহাপরাধ হইয়! উঠে। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে 
কোন অনুষ্ঠানের অঙ্গহীন হইলেও তাহাতে প্রত্যবায় 
হয় না| -কেবল ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়। জপ করিলে তাহার 
উপাসন| হয় নাঁ। তীহাঁর প্রতি নিগুঢ ভক্তি, একান্ত 
বিশ্বাস ও জগতের হিতমাঁধন করিলে তাহার প্রিয় কার্য 
কর! হয়। সমস্ত জীব এক রাজার প্রজা, এ প্রজাদিগের 
কাহারও কোন উপকার করিলে, নিঃমন্দেহ পরমপিতার 

গ্রসন্নতা লব্ধ হইয়া! থাকে । যখন কোন ব্যক্তি, তৃষ্ণা- 
তঁকে বারি-দাঁন করেন তখন তিনি পরমেশ্বরের প্রসাদ 
লাভ করেন, যখন কোন ব্যক্তি, ক্ষুধার্থ জনকে ভোজ্য 
প্রদান করেন তখনই তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেন, 
বখন কোন মানব, পরিশ্ান্ত ব্যক্তিকে আমন প্রদান 

করেন তখনই তিনি জগদীশ্বরের প্রীতি লাভ করেন, 
যখন কোন চিকিৎসক পীড়িতকে ওষথ প্রদান করেন 
তখনই তিনি ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করেন, যখন কোন 
ধনবাঁন লোক দরিদ্র ব্যক্তিকে আর্থ প্রদান করেন তখনই 
তাহার ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, যখন কোন পণ্ডিত 
ব্যক্তি বিদ্যার্থদিগকে বিদ্য| দান করেন তখনই তাহার 
বিদ্যাভ্যাম জন্য পরিশ্রমের ফলোত্পত্তি হইয়। থাকে, 
যখন কোন ব্যক্তি দারপরিগ্রহ করিয়! সন্তান উৎপন্ন 
করেন তখনই তাহার সর্ধ নিয়ন্তার নিয়ম প্রতিপালন 
করা হয়; এই সকল কাঁধ্য গুলি কেবল গৃহস্থদিগের 
সম্তবঃ অন্য।ন্য আশ্রমী লোক এ দমকল সদনুষ্ঠানে বঞ্চিত, 

৯৮ 
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আরও বিবেচন। করুন যেমন জলোঁম্খিত তরঙ্গ ফেন ও 

বিশ্ব জল ভিন্ন নহে, এবং ইক্ষু রম শর্করা ভিন্ন নহে, 

ঈশ্বরও তদ্রপ জগৎ ভিন্ন নহেন ; যদি সেই পরমাত্ব। 

সর্ধত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তবে আর বানপ্রস্থাদি আশ্রম- 

্রয়ের প্রক্লোজন কি? জনকাঁদি রাজর্ধিগণও গৃহস্থাশ্রমী 

ছিলেন। 

বনেপি দোষ প্রতবন্তিরাশিণাঁং গুছেপি পঞ্চেক্ড্িয় নিগ্রহস্তপঃ। 

অকুৎ্নিতে কর্মণিষঃ প্রবর্তৃতে নিবৃত্ত রাগস্য গৃহংতপোবনং ॥ 

( হিতোপদেশ ) 

রাণী লোকদের কাঁননেও দৌঁষ প্রভব হয়, গৃহেতে 

পঞ্চ ইক্ত্রিয়ের নিগ্রহ সেই তপস্যা, যে ব্যক্তি অকুৎ্সিও 

অর্থাৎ অনিন্দিত কাঁ্যেতে প্রবৃত্ত হয় সেই লোকের 

গৃহই তপোবন। 

দুর্গখতোঁপি চরেদ্র্্াং মত্রকুত্রাপ্রমে রতঃ। 

সমঃদর্কেু ভূতেফু ন লিঙ্গং ধর্ম কারণং ॥ 
( হিতোপদেশ )। 

সকল গ্রাীতে তুল্য দ্র! ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে 

থাকিয়া দুঃখী হইলেও ধর্মমাচরণ করেন, কেন না রঙ 

বস্ত্র থারণাদিরূপ চি পুণ্যের জনক নহে। 

কেহ কেহ কহেন গৃহস্থাশ্রম তভুজ্ঞানের নিতান্ত 

পরিপন্থী, যেহেতু মানবণ সংসারামে নান! শোকা- 
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দিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। এ কথার মীমাংন। 
এই যে, যদি পরাৎ্পর পরমেশ্বরের প্রতি মন রাখিয়া, 
আশ্রমোচিত কন্ম সমাথ। করা যায় তবে আর সাংসারিক 
কষ্টে ক্রিষ্ট হইতে হয় না, যেমন স্বপ্লাবস্থায় ও ইন্্রজালিক 
বিদ্যা প্রভাবে সত্তবাসিস্তব বিষয় সমুদায় সন্দর্শন পূর্বক, 
হর্ষ বিষাদ সমুপস্থিত হইয়| নিদ্র। ভঙ্গে সমস্ত ব্যাপার 
অলীকত্ব রূপে প্রতীয়মান হয়, সাংসারিক কার্ধ্যও 
তদ্রপ অলীক বোধ হইবে। যেমন কোন নর্তকী স্বীয় 
শিরোঁপরি বারি পাত্রাদি রাখিয়া, হাঁব ভাব ও কটাক্ষ 
করত নৃত্য করিয়! থাকে কিন্তু তাহার মন নিয়ত বারি 

পাত্রের দিকে, এক দূ চাহিয়া! থাকে। যেমন কোন 
পুংস্চলী ভ্ত্রী স্বীয় প্রিয় পাত্রের অন্বেষণে অন্তরে- 
ঝ্দিয়কে নিরন্তর নিযুক্ত করিয়! দেয়, পরিজন ভয়ে খুঁহ- 
কাধ্যে সতত তৎপরা, অথচ অসময়ে সময়ে কাধ্যন্তর 
ব্যপদেশে আবাস বাঁটার বহির্ভাগে গমন পূর্বক অভি- 
সার অবলোকন করিয়া আইস়ে। যেমন কোন ভূপৃষ্ঠে 
বস্ত্র পাতিত করিয়া তাহাতে অগ্ি গদান করিলে এ 

বস্ত্রের সারত্ব অন্তহিতি হইয়া ষাঁয়, যতক্ষণ কিঞ্চিৎ প্রবল 
বায়ু অথবা অন্য কোন বন্ত দ্বারা স্পর্শিত ন1 হয়, ততক্ষণ 
উহার অবয়ব থাকে, তাঁহার ন্যাঁয় চঞ্চল চিত্বকে ঈশ্বরের 

গ্রতি অর্পণ করিয়া শরীরকে সাংসারিক কাধ্য সাধনে 
নিয়োগ কর! নিতান্ত আবশ্যক। বশিষ্ঠ মহাশয় রাম 

চন্দ্রের প্রতি এই উপদেশ করিয়াছিলেন। যথা! 
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বহিবগাপার সংরজ্ত হৃদি সংকণ্প বর্জিত । 

কর্তাবহির কর্তীন্তরেব বিহর রাঁঘবঃ || 

হৃদয়ে সঙ্কণ্প রহিত হুইয়1 বাঁহো কর্ত। এবং অন্তরে 
অকর্ত। জানিয়! হে রাম! এই সাংসারিক কার্ধ্য নির্বাহ 
কর। 

মোহই আন্তরিক কষ্টের নিদাঁন, মোহকে খর্ব 
করিতে অভ্যাস করা আমাদিগের অত্যাবশ্যক, যেমন 

কোন গ্রবাঁহ বিশিষ্ট সলিলে বহুবিধ তৃণ-কাষ্ঠ আসিয়! 
একত্রিত হয়, আবার কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে উহ্বাদিগের 

বিশ্লেষ ঘটন। হয়; যেমন অভ্র জমস্ত একত্রিত থাকে 
আবার কিয়ৎক্ষণাঁনন্তর প্রবলানিল দ্বার! তাঁহাদিগের 

বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, যেমন বিভাঁবরীযে|গে বিহজম 
নিকর কোন এক বৃক্ষে একত্রিত থাকিয়া! নিশি যাপন 

করে, ও গ্রডাত কালে তাহার পরস্পর দিপ্দিগন্তর প্রস্থান 

করে। সেইরূপ এই অংসাঁরে পুত্র পৌন্রর কলত্রাদি 
সংযোজিত হইয়া, পরিবার রূপে গণ্য হয়ঃ পরে নিয়তি- 

ক্রমে এ পরিবারদ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ উপরত হইয়া 
থাকে। যখন সন্তান ছিল না তখন শোক ছিল না, 

তৎপরে মম্তান হইয়! গতাঁসস হইলে পূর্ববাবস্থ৷ বিবেচন। 

করিলে, শোক আর চিত্কে নিতীন্ত ব্যাকুল করিতে 
পাঁরে না। যখন দেখ! যাইতেছে শরীর ষড় ভাঁব বিকার 
বিশিষ্ট, তখন অবশ্যই তাহার প্বংস আছে । এই শরীর 
সম্পত্তি ও বিপত্তির আঁধার, তবে বিপদাবস্থায় নিতান্ত 
বিষ হওয়। অত্যন্ত অবিবেকীর কর্ম; অতএব অচিস্ত। 
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ওষধি দ্বারা শোকের শান্তি কর1 বিধেয় | বিবেচনা কর 

কি ধন, কিমান, কি বিদ্যা কি বুদ্ধি, কেহই দেহ রক্ষা 
করিতে সমর্থ নহে। এই অপরিসীম অবনীমগুলে কত- 
শত প্রবল প্রতাপান্বিত ভূপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

যাহাদিণের শৌধেঃ ও ভুজবীর্ধ্যে ধরাতল কম্পাম্থিত 
হইত; তীহাঁদিগের কলেবর সংগ্রতি কোথায়; এই 
ধরণীপৃষ্ঠে অগাধধীশক্তি অম্পন্ন কত শত মহাত্মাগণ জন্ম 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ধাহাদিগের উপমিতি, অন্ুমিতি 
ও পরিমিতি অদ্যাপিও লক্ষিত হইতেছে ; তাহাদিগের 
সেই দেহ এক্ষণে কোথায় ; এব এই পৃথিবীতলে কত শত 
বিদ্বান লোক উদ্ভব হুইয়াছিলেন, যাহাদিগের রচিত 
গ্রন্থ আমরা অধ্যয়ন করিয়া! বিবিধ হিতোপদেশ ও নানা 

বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেছি, তাহাদিগের সেই শরীর 
এক্ষণে কোথাঁয়। এইক্ষণে বল! যাইতেছে আমার এই 
দেহ, আমাঁর এই গেহ, আমার এই ধন, আমার এই জী, 
কিন্তু মুহ্, তঁকাল পরে অমস্ত বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ 
দত্তাঁবনা। মনে মনে এই সমস্ত আলোচন। দ্বারা মহা 
মোঁহকে পরাস্ত করিতে যত্বু করিলে আর কষ্ট সহিত্তে 

হয় না। 

শুদ্ধ শরীর বলিয়া নয়, গ্রত্যেক বস্তর অনবরত পরি- 
বর্তন হইতেছে, এ যে সৌধমাঁলা পরিবেষ্টিত, স্বচ্ছ সলি- 
লাশয় সমন্থিত, স্ুপন্থ। পরিবিস্তত স্থানে স্থানে অতিথি 
শালা, চিকিৎসাগাঁর এবং বিদ্য। মন্দির প্রতিষ্ঠিত সুদৃশ্য 
নগর রত্যক্ষীভূত হইতেছে ; কাল সহকারে উহ! আবার 

হিংঅশ্বাপদ নিষেবিত ঘন বনাঁকীর্ণ হইবে। এ যে 
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নির্দানুষ নিবিড়াচ্ছন্্ন ভয়ানক অরণ্য অবলোকিত হ্ই- 

তেছে, ফাল ভ্রমে উহ! আবার মহাঁসহ্ছদ্ধি সম্পন্ন নগর 

হুইয়া উঠিবে। এঁ যে প্রচণ্ড গ্রবাহ সংযুক্তা, তরজা- 

ন্দোলিতাঁ, তরন্দিণী দৃষ্ট হইতেছে, যদ্দারা স্থানে স্থানে 

সুচারু বাণিজ্য ও অতুযুত্ধম কৃষি কর্ণ সম্পাদিত হই- 
তেছে, সময়ানুসারে উহ! আবার সমতল ভূমি হইয়! বহু 

জনের বাঁমোপযোগী হইবে। এ যে বহু জনাকীর্ণ 

সমতল ভূমি নিরীক্ষিত হইতেছে" সময়ের গতিতে উহ 

আবার বুহৎ হৃদ, ভীষণ সরিৎ ও উত্তজগ অচল দ্বার! 

পরিব্যাপ্ত। হইবে । এ যে নির্মল নীল গ্নোঁপরি প্রচণ্ড 

মার্ভও সমুদদিত হইয়া অবনী মণ্ডলে আলোক বিতরণ 

করিতেছেন, মুহর্ভ পরে আবার জন্র সমস্ত গভীর গর্জন 

করতঃ তদীয় রশ্মিজাল আচ্ছাদন পূর্বক পৃথীতলে 

অজজ্ বাঁরিবর্ষণ করিবে ১ এবং তদানুষন্গিক প্রবল ঝঞ্ধী- 

বাঁতও সহযোগী হইবে। এ যে নুধাংশ সুধা সদৃশ 

চক্দ্রমাবিকীর্ণ পুর্র্বক জীব নিকরের অতুল আনন্দ বর্দান 

করিতেছেন, আবার কিয়ুক্ষণানত্তর ভীষণাঁকার। ঘোরান্ধ- 

কার-রূপারাক্ষমী সমাগতা হইয়া! তাঁহাকে কবলিত 

করিবে। অহে] কি আঁশ্র্য্য ! কত শত ধনাঢ্য ব্যক্তির 

অট্রালিকার চতুষ্পার্শে নিরন্তর ভিক্ষোৌপজীবিগণের দেহি 

দেহি পুনঃ পুনঃ গ্বনিতে গ্রতিগ্বনিত হইত, এইক্ষণে সেই 

মকল আঢ্য লোকদ্িগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়! 

জীবিকা নির্বাহ করিতে দেখা যাইতেছে £ এবং কতশত 

দীন হীন মনুষ্য দিবস শেষে শাঁকান্্ন ভোজন করতঃ 

কৰে স্থষ্টে জীবনঘাত্রা নির্বাহ করিত, তাহারাই সংগ্রতি 
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দাসদাসী পরিসেবিত, সুরম্য হর্দের্যোপরি চতুর্বিধান 
উপহার পুর্বক সুখ স্বচ্ছন্দে সময়াঁতিপাত করিতেছে । 
গ্রভো! তোমার কাধ্য তুমিই জান, অপরের উহাতে 
প্রবেশাখিকাঁরের সম্পর্ণ অমস্তাবন]। 

হে মানবগণ! কেবল আজ, কাল, করে কাঁলক্ষয় 

করিতেছ, কখন তোঁমর!। সেই নির্দয় কালের করাল 
কবলে কবলিত হইবে, তাঁহ! কি একটীবাঁরও মনো মন্দিরে 
স্থান দাঁন করনা। তোমর। যে জন্ম শ্যতুযু ব্যবসাঁয়ে 
আবহ্যাঁন নিযুক্ত রহিয়াঁছ, তোমাঁদের কি একটীবাঁরও 
বিশ্রাম করিতে বামনা হয়না? কি সম্বলে পরকালে 

পরিত্রাণ লাভ করিবে! এখনও সাবধান হও? আগ 

ব্হ্মপরায়ণ হইয়! এ অমূল্য সময়ের সার্থকত। সম্পাদন 
কর। ১ 

দেখ দেখি কোঁন ব্যক্তির নিকট হইতে উপকার 
প্রাপ্ত হইলে, যদি আজীবন সেই উপকারকের সমীপে 
কুতজ্ঞ থাকা উচিত হয়; জনক জননী আমাদিগের 
অনুপায় অবস্থায় বহুবিধ যত্ু* পরিশ্রম ও কষ স্বীকার 

করিয়। প্রতিপালন ও হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন 

বলিয়া, যদি তীহাঁদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত 

হয়, এবং চিরবাঁধিত থাকিয়! ত্াহাদিগের হিতানুষ্ঠানে 

তগুপর হওয়। বিধেয় হয় তবে যিনি জগতের পিতা, 

মমুদায় জীবের পাতা৷ এবং পরিত্রাতা, যাহার প্রাসাদ 
আমর! খ্তুভেদে, কাঁলভেদে জগতের স্বাভাবিক শোভ। 

সন্দর্শন পুরঃমর, দর্শনেক্জ্রিয়ের আনন্দ বর্দান করিতেছি ; 
বিহজম নিচয়ের সুমধুর কুজন রূপ সঙ্গীত শ্রবণ করতঃ 
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শ্রবণেক্রিয়ের সন্তোষ সম্পাদন করিতেছি, সৌরভাঁ- 
মোদী কুনুম নিকরের আত্ত্রাণ গ্রহণ পূর্বক, ঘ্বাঁণেক্দিয়ের 
তৃপ্তি সাধন করিতেছি, স্বভাবজাত অযু, মধুরাদি রস 

মিশ্রিত বস্ত সমুদাঁয় ভক্ষণ করিয়া রসনেক্দিয়ের তুফ়ি 
বিধান করিতেছি, যাহার অনুগ্রহে কোমল মলয় সমীরণ 
ও প্রমন্্ান্। আোতম্বতীর নির্মল সলিল দ্বারা, অস্ম- 

দাদির তৃগিক্দির শীতলীরুত হইতেছে; এমন যে 
করুণাঁকর পরাৎ্পর পরমেশ্বর, আমাদিখের পরম শদ্ধা- 
স্পদ্, ভক্তির আধার তাহার আর সন্দেহ কি? যাঁব- 

জীবন তন্নিকটে ক্লতজ্ঞ না থাঁকিলে মহাঁপরাধের আর 
পরিসীমা থাকে না! বিবেচনা করিয়া দেখ, উদ্ভিদ 

সমুদায় জীবন ধারণ করিতেছে; কীট পতঙ্গ পণ পক্ষীও 
জটটবন ধাঁরণ করিতেছে, তাহাদিগের মে জীবনে কি ফল? 
যাহার মন তরঙ্গ মনন দ্বারা জীবন বিশিষ্ট হয়, তাহাঁরই 
জীবন সার্থক। বরৎ শরাব হস্তে লইয়া! চণ্ডাল গৃহে 
ভিক্ষা! করাও ভাল, তথাপি অজ্ঞানী হইয়া এ জগতে 
জীবন ধারণ কর! ভাল নয়। অতএব তোমর! বিষয় নিদ্র| 
হইতে গাত্ৰোণান করিয়া) জ্ঞানরূপ শ্ুধ্যের জ্যোতিও 
অবলোকন কর। 

যুক্তি দ্বার! ইহাই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, ঈশ্বর জ্ঞানই 

ঈশ্বর। এই জ্ঞান স্বতঃ সিদ্ধ । যেমন মূক ব্যক্তি রাত্রি- 
কালীন স্বপু যোগে, বিবিধ ঘটনা অবলোকন করে, কিন্ত 
কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পাঁরে না। যেমন কোন 
প্রণয়ীকে প্রণয় কি পদার্থ জিজ্ঞাসিলে সে উহার মর্ম, 

সুম্পফ রূপে ব্যক্ত করিতে পাৰে নাঁ। যেমন সঙ্গীত 
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বিদ্যার লয় কেহ শিখাইয়! দিতে পাঁরে না; অন্তঃকরণে 
সার্বক্ষণিক অনুশীলন দ্বারা উহ! লন্ধ হয়, তদ্রপ তত জ্- 
ব্যক্তি, কিন্বা বিবিধ শাস্ত্র, তত্তুজ্ঞানের গৃঢ় তাঁৎপর্ধ্য 
হৃদয়ন্দম করাইতে পারে না, ইহারা জ্ঞানের পথ প্রদর্শক 
মাত্র, অতএব তত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বাদ বিতও! 
পরিত্যাগ পূর্বক, অনুক্ষণ মনে মনে অনুশীলন করিলে 
উহা! নিঃসন্দেহ লব্ধ হইবে | 

এক পরব্রন্মের উপামন! করিলে সকল দেবের উপাঁঁ 
সন। কর! হয়! যথা 

যাঁবানার্থ উদপাঁনে সর্ধাতঃ সংগ্লুতোদকে। 

তাবান্ সর্কেষু বেদেষু ব্রাহ্মণদ্য বিজানতঃ || 
( ভগবদ্ধীত])| * 

পুক্ষরিণী ও কুপাদিস্থিত অপ্প জলে একেবারে সমস্ত 
প্রয়োজন সাধনের অসতস্ভব কিন্ত সমুদয় প্রয়োজন এক 

মহ] হুদে নির্বাহিত হইতে পাঁরে,. তদ্রপ সমস্ত বেদে 
কথিত ফলরূপ যে অর্থ, তাহা! সযুদায় ব্রহ্ষনিষ্ঠ ব্যক্তি 
দ্বারাই অম্পন্ন হয়, যেহেতু এই ক্ষুদ্রানন্দ সকল ত্রন্ষা- 
নন্দেরই অন্তভূতি। 

পরে ব্রহ্গণি বিজ্ঞাতে সমস্ত নিয়টমৈরলং। 
তালবন্তেন কিং কার্ষ]ং লঙ্ধে মলয়মাঁকতে || 

(মহানির্াণ )। 
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যেমন মলয়ানিল প্রবাহিত হইলে তাঁলবৃস্তের প্রয়ো- 

জনাভাব হয়, তদ্রপ যিনি ব্রদ্ধকে জানিতে পারেন 

তাহার অন্যান্য নিয়মের অনাবশ্যক হুইয়।৷ উঠে। 

বিদিতেতু পরে তত্তেবণ বতীতেহাবিক্রিয়ে 

কিছ্রত্বংহি গচ্ছন্তি মন্ত্র মন্ত্রাধিপৈঃ সহ ॥ 
(কুলাণণব)। 

যখন কোন মনুষ্য ত্রহ্ষজ্ঞান লব্ধ হন, তখন তাঁহা- 

দিগের মন্ত্র ও মন্ত্রাধিপদেবতা এ ্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির দাসত্ব 

প্রাপ্ত হন। 

্দ্ম উপাঁসক ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে কেহ সমর্থ নহে 

ও তিনি উপাসনাঁয় বিশেষ পটু না হইলেও গ্রত্যবায় 

হয় না।. যথ। 

তস্যহনদেবান্চনাভূত)া ঈণতে আত্মীহোষাংমভবতি। 

(রহদারণ্যক শ্রুতিঃ)। 

 ব্রদ্ষোেপাসকের অনিষ্ট করিতে দেবতারাও সক্ষম 

হন না। অতএব উশ্বরোপাঁসনা সর্বতোৌভাঁবে বিখেয় । 

পার্থেনৈবেহনামূত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যাতে। 

নহি কল্যাণ কুৎকশ্চিতড দুর্গীতিং তাত গচ্ছতি ॥ 

(স্তগবদদীত1)। 

যে তত্বোপাঁসক ব্যক্তি প্রকট উপাসনায় পটু না 

হয়েন, তীহার ইহলোকে পাতিত্য ও পরলোকে নর- 
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কোৎপত্তি হয় না। যেহেতু হে অর্জন কল্যাণকারীর 
কদাপি দুর্ঘতি জন্মে না, অতএব যথাসাধ্য ব্রন্মোপানায় 

আসক্তি কর! বিধেয়। ৮ 

কি আশ্তর্ধ্য । বিশ্বাধিপের অমগ্র স্্ট পদার্থ সংগ্রহ 
পূর্বক, কতবুদ্ধি নরের! শিপ্প যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, আঁমা- 
দিকে বিস্বয়-রমে আগ্নত করিতেছে। কিন্তু তাহা 

হইতে সহজ গুণে উত্তম, ভুরি ভুরি স্বাভাবিক 
যন্ত্র, অস্মদাদির চতুঃপার্খে বিদ্যমান রহিয়াছে ;ঃ আমরা 
একটাবারও তাহাতে দৃর্টিবিক্ষেপ করি না। কি নিয়মে 
অপুপ্রমাণ বীজ হইতে, প্রকাণ্ড মহীরুহ সমুৎপাদিত 
হইয়া জীবখণকে ছায়া ও ফল প্রদান করিতেছে। 
কি নিয়মে গর্ভস্থ সন্তানের জীবন রক্ষিত হইতেছে ? 
কার কৌশলেই বা অঙ্গ সকল সঞ্চালন, ও বাঁক্য নিঃসরণ 

হইয়া থাকে। কি নিয়মে তূক্ত দ্রব্য পরিপাঁক হইয়া, 
অনার ভাগ মলরূপে নির্গত হয়; ও সারাংশ হইতে 
শোণিত উৎপন্ন পুরঃসর বিশোধিত হইয়া, শির! কর্তৃক 
সর্বাঁবয়বে স্ারিত হইয়! দেহের ক্ষতি পুরণ করিতেছে , 
ও তদ্দ। রা শরীর হৃষ পুষ্ট হইতেছে; আবার সেই 

রুধির রূপান্তর ধারণ করত, প্রয়োজনানুসারে কোন স্থানে 

মাংস, কোথায় বা অস্থি, এবং কোন স্থানে মজ্জারপে 

পরিণত হইতেছে | এবং কি নিয়মেই বা শ্বাস, প্রশ্বা- 
সাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে । এই দুই একটা যন্ত্রে 
বিবয় উল্লিখিত হইল, কিন্তু জগতের প্রত্যেক বিষুয়ে 

বিশ্ব নিয়ন্তার অনুপম কৌশল সমুদায় দেদীপ্যমান রছি- 
য়াছে। যদি মানবগণ একটী বিষয়ের তত্বানুসন্ধানে 
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প্রবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি বিশ্বরাজের অপার মহি- 
মার প্রচুর জ্ঞান লাঁভে সমর্থ হইতে পারেন! 
“আমর। ততক্ষণ তাহার প্রতি করুণ বিতরণ করি, 

যতক্ষণ কোন ব্যক্তি আমাঁদিগের অভিমতে চলে ; কিন্তু 

যখন তাহাকে অনভিমতে চলিতে দেখি, তখন আর 

তাহাঁর প্রতি আমাদের সেরূপ দয় সঞ্চারিত হয় না, 

বরং বিরক্তি জম্মে। কিন্তু ঈশ্বরের দয়! গ্রকাঁশ সেরূপ 

নহে, তিনি আবহমান সর্কব জীবে অমান ভাবে দয়া বিত- 

রণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের সুখ সৌভাগ্যের 

নিদানীভূত, শত শত লুচারু নিয়ম নির্দিষ্ট করিয়! দিয়া- 

ছেন, 1 নি মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে রোগৌৎপন্ন ও 

আত্মগ্রানি উপস্থিত হুইয়। থাকে, আবার আমাদিগের 

সেঁই পীড়! শান্তির নিমিতে বিবিধ ওঁষধের স্থা্ি করি- 
যাছেন; তদ্দার! আমরা আরোগ্য লাভ করিয়। থাকি, 

যখন সেই রোগ অচিকিৎস্য হইয়া উঠে ও সেই পীড়া, 

যন্ত্রণারপ দণ্ড দ্বার! তাঁড়না করিতে থাকে; তখন হ্ৃত্যু 

আসিয়! আমাদিখের সকল কষ্ট দুরীরুত করে । এবং 

অবিরত মাঁনসিক কে দেহ ভল্গের অস্তবনা, এজন্য 

মধ্যে মধ্যে সন্তাপনাঁশিনী নিদ্রা! দেবী আসিয়া, অ 

দিকে কোমলান্কে ধারণ করত সান্তনা করিয়! নি 

হে বিভো! খন্য তোমার করুণা, ধন্য তোমার মহিম]। 

এমন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, যে বিচিত্র 

,গ্রুসাদৌপরি নির্মল বায়ু মেষিত মনোহর স্থান? হয় 

হস্তী শকট শিবিকাদি যান, উত্তঙ্গ খষ্টার্দোপরি দুগ্ধা- 

ফেগনিভ বিশদশয্যা) ও রূপ লাবণ্য সন্পন্ন। তরুনী ইত্যাদি 
২ 
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্রত্যক্ষীভূত বিবিধ সুখকর বস্তুর জন্য প্রয়া ন! পাইয়া, 
ঈশ্বরারাধনাঁয় কই দাধ্য ধ্যান প্রাণারামাদির বিশেষ 
প্রয়োজন কি? কিন্ত প্রাসাদাদি এ সমস্ত ক্ষণবিপ্বংসী 
বস্তর পরিণাম বিবেচনা! করিতে গেলে, উনারা অসুখের 
নিদান হইয়া! উঠে |. অদুরদশর্শ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ এ সকল 
বস্তর আত্যন্তিকী সেবা করে। যেমন কোন উদ্স্থান- 
চ্যুত ব্যক্তির আঘাত প্রাপ্ত বেদনাযুক্ত শরীরোপরি 
উষ্ণ প্রলেপাদি দিতে গেলে, মে এ সময়ের মধ্যে 
সুখান্গভব করে; সাংসারিক স্ুখও তদ্রপ। প্রহ্থার, 
কষ্টেরই হেতু; কোন ুস্ছকাঁয় ব্যক্তিকে সামান্য যুষট্যা- 
ঘাত করিলে সেই ব্যক্তি ব্যথিত হয়। কিন্তু যাহার 
বাতাক্রান্ত শরীর সেব্যক্তি মুফ্ট্যাঁঘাঁত প্রার্থনা করে। 
উল্লিখিত ভোজ্যাদি বস্ত সমুদায় বাঁসনাব্যাধির ওঁষধ 
মাত্র। যাহার রোগ নাই তাহার ওউষধেরও প্রয়োজন 
নাই। মন! সাবধান হও, তুমি যেন প্রবৃত্তির অধীন 
হইয়1 বিষয়-নরকে পতিত হইও না। অহোরহ নিবৃত্তির 
সঙ্গ লাভে যতুবান হও। 

জীব-নিচয়ের জীবন গিরি নদীর আতের ন্যায় শীস্ব 
গ্ামী। জলফেণ! যেরূপ আশু জলে বিলীন হয়, শরীরী- 
দিগের শরীর তদ্ধপ অচিরকাল মধ্যে, পঞ্চভৃতে বিলীন 
হয়। অতএব কালাঁকাল বিচাঁর না করিয়া, অত্র ব্রহ্ম 
পরারণ হওয়। কর্তব্য। মানবগণবাল্য কালাবধি বাক্যে 
কহেন যে, দেহ ক্ষণ বিপ্বংসী, পরমাআাই সত্য কিন্তু 
তাহাদ্দিগের এই কথা বিহ্মের বাক্যোচ্চারণের সদৃশ; 
অর্থাৎ পতত্রীদিগকে যাহা পড়াঁন যায়, পুনঃ পুনঃ উহার 
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তাহাই উচ্চারণ করে, ভাবার্থ বুঝিতে পাঁরে নাঃ সেই 
রূপ তীহাঁরাও এ বাঁক্যের মর্ম বুঝিতে পারেন না। কেহ 
কেহ এমন মনে করেন, বাল্যকাল কেবল ক্রীড়ার সময়, 
যৌবন কালে ধর্ম পথের অনুবর্তন কর] যাঁইবে। যখন 
যুবাঁকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাদের প্রমাথী ইন্ডিয় 
বুর্তি সকল মবলীকরুত হইয়! উঠে, জুতরাঁৎ কাধ্যাকাঁধ্য 

ব্চার শুন্য হইয়া! নিয়ত অসন্মার্থে বিচরণ করে, সম্ম.খে 
যে সর্বনিয়ন্ত|। রহিরাছেন, একবারও সে দিকে দৃষ্টিপাত 
করে না। তখন কেবল এক একবার মনে করে বুদ্ধাবস্থায় 

নিক্র্মা হইয়া কেবল তত, চিন্তা করিব; কিন্তু যখন জর! 
আদিয়! দেহপুরে প্রবেশ করে, তখন সে পরিবারদিগের 

নিতান্ত অধীন হইয়! পড়ে, লোভ রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়, 
সর্ধদাই -আহারের জন্য ব্যস্ত, গমনাগমন শক্তি থাঁকে 
না। মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান একেবারে যায় না, তখন 
মধ্যেমধ্যে স্থারণ করে, হাঁয়! বৃথা কাধ্যে সময়াতিবাহিত 
করিয়াছি, এইক্ষণে তাহার আর কোন উপায় হইতে 
রে ল!। এইরূপ অনুতাপে তাঁহারা তাঁপিত হয়। যাহার 

কহেন পরে ধর্ন্ানুষ্টন কর] যাইবেক, তাহাঁদিগের বড় 
সহজ ভ্রম নয়। যেমন.কোন লোক ম্লান করিবার জন্য 

সমুদ্রোপকুলস্থ উত্তাল তরঙ্গ দৃষ্টে মনে মনে করে, এই 
তরজ্জ নিবৃত্ত হইলে অবগাহন করিব, এইরূপ বলিতে 
বলিতে আবার তরঙ্গ আসিয়া! উপস্থিত হয় £ সে ব্যক্তিও 

এরূপ মনে মনে অপেক্ষা করিতে থাকে, এইরূপ ঢেউ 
গণিতে গণিতে বেল! অবসান হইয়! উঠিল, তবু তাহার 
নন কর! হইল না। জীবগণের ইন্জ্রিয় তরজও মেইরূপ 
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জ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইতে দেয় না। আঁরও দেখুন, করিব, 
হইবে, এইরূপ ভাঁবী আশ। কর! যায়, কিন্তু সেই ভাবী 
কালটী উপস্থিত না হইতে হইতে, পথে যদি হুত্যুর 
সহিত সাক্ষাৎ হয়, অমনি অমস্ত আশাকে জলাপ্ীলি. 
দিয়া, নিঃসন্বলে হ্ৃত্যু পথের পান্থ হইতে হয় ধন্য 
আশা! তুমি কিকুহক জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছ, 
গ্রায় সকল মনুষ্যকেই ইহাতে আবদ্ধ হইতে দু হয়, 
তোমার পায় কোটি কোটি নমস্কার। « বালস্তাবৎ 
ক্রীড়াসক্ত স্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্ত | বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তাম গু 
পরমে ব্রন্মণি কোপি ন লগ্ন॥ ৮ ( মোহমুদার )। 

যদি ব্রক্ম লাভ করিবে তবে জগতের প্রত্যেক পদাঁ- 

ঘের কারণান্বেষণে তৎপর হও, জাধুগণের সঙ্গী হও; 
অসৎ পথ হইতে মন মাতজকে তীদ্ষ বুদ্ধি অন্ক,শ দ্বার! 
বিমুখ করিয়া অৎ্পথে নীত কর; যেহেতু শারীরিক ক্রেশ 
ক্লাতরতা ও তীর্থবাস এতদ্বারা ব্রহধ সা হয় না, কেবল 
মনকে জয় করিলে তাঁহাকে লাভ কর! যায়; যথাক্রমে 

রিপুগণকে সংযত ও ইন্ট্রিয়ণণকে ্ববশে আনয়ন কর ; 
বেদাত্তাদি শাস্ত্ান্থশীলন ও তদুক্ত কর্ম সমুদায়ের অনু- 
টান কর; জীবের প্রতি ভেদজ্ঞান ত্যাগ কর ও তাহা- 
দিগের প্রতি সদয় ব্যবহার কর; যথ| সাধ্য পরোপকারে 

রত হও; সত্যনিষ্ঠ হও ; বৃথা বাঁক্যোচ্চারণ না করিয়] 
সর্বদ। ঈশ্বর গ্রসঙ্গে স্ময়াতিবাহিড্র কর, সাধন চতুষ্টয়েশ 
সচেষ্ট হও ; অহং বুদ্ধি ত্যাগ কর; পর দৌঁধাঁনুসন্ধানে 

* নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ইহা! মুত্রীর্থ ফল ভোগ বিরাঁগ, শমদমাদি 
ঘটক ও মুমক্ষুত্ব। 
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বিরত হইয়! আপন দোষ অনুসন্ধানে তৎপর হও; অস্থুয় 
ঈর্ষা ও দ্বেষকে অন্তরে স্থান দাঁন করিও ন|; দৃত্তর্ক ও 
বুধগীণের সহিত বাদ বিতও1 ত্যাথ কর; ন্যায়মার্গে 
বিচরণ কর; সন্তোষ লাভ কর; অগ্রাপণ্ত ধনের আশ' 
করিও না; অসন্তোষজনক বিষয়ে ক্ষমাঁবাঁন হও ; হস্তী, 
অশ্ব প্রভৃতি পশুগণকে স্বাধীনাবস্থায় বনে বিচরণ করিতে 
দেও ; জগদীশ্বর তোমাকে যে চরণঘয় গ্রদান করিয়াছেন 
তদ্দারা গমনাগ্রমন কর; ক্ষণভজ র দেহের শোভা সম্পা- 
দন না করিয়া, উহাকে শ্বাভাবিক নিয়মের অনুগত কর ; 
করুণাঁকর তোমাকে যে যুগল কর দিয়াছেন এ কর পর- 
পীড়ন হইতে বিরত করিয়া, যোড়করে ঈশ্বর ধ্যানে 
নিয়োগ কর ১ তুমি যে রসন! প্রাপ্ত হুইয়াছ তদ্ধার! বিষয়- 
বিধ পরিত্যাগ করিয়া, তত্বরস পানে নিযুক্ত কর ; যেস্থানে 
ঈশ্বর প্রস্জ হইবে শ্রবণেক্িয়কে তথায় রাখিয়া দেও, 
মে যেন অন্য বিষয় শ্রবণ করে না; তোমার নাসিক) 
অবিরাম অজপাঁজপ করিতেছে, উহাকে ব্রহ্ম জপে 
দীক্ষিত কর; নেত্র দ্বারা কৃত্রিম শোভা ন| দেখিয়া, 
স্বাভাবিক শোভা অবলোকন কর ; সেই জর্বব্যাপীকে 
স্বাভাবিক নেত্রে দৃষ হয় না, জ্ঞানকে সহায় কর সেই 
জ্ঞান তোমাঁকে দেখাইবেন ; এখনও সচেতন হও, তত্ত- 
রত্বের পরিবর্তে বিষয় কাঁচ গ্রহণ করিও না; ব্রক্মানন্দ 
যেন অলীক আমোদেকধ সহিত বিনিময় করিও ন]; স্ত্রী 
পুত পরিবারাঁদি ও তোমার দেহের অস্থায়িত্ব জান; কোন 

বিষয়ের অহঙ্কার করিও ন1; যখন সাঁংসারিক কার্ধ্য, 
সমাধানান্তে অবসর পাইবে, তখন নির্জনে উপবেশন 
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পূর্বক এই চিন্ত! করিবে, যে কখন্ হত্যুর সহিত সাক্ষাৎ 
ই, অতএব বৃথা কালক্ষয় করা উচিত নয়; একান্ত মনে 
ও সর্ব প্রধত্তে ঈশ্বর পরায়ণ হও, তাহার ক্লপাকটাক্ষ 
হইলে ইন্দ্রত্ব'ত্রহ্ত্ব গ্রভৃতি পদ তুচ্ছ জ্ঞান হইবে । 
হে অনাথ নাথ পরমাত্বন! প্রভো! আমার উপ্পাঁর কি, 
আমি নিতান্ত শরণাঁগত: কতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি- 
তেছি, কূপ করিয়া আমার সমুদায় অপরাধ মাঙ্জন]| কর; 
অজ্ঞানতা নিবন্ধন সৎপথ জানিতে না পারিয়া অবিরত উৎ্পথগামী হইতেছি, জ্ঞানাক্ষি প্রদাম পূর্বক অকিঞ্চ- নকে সৎ্পথে নীত কর? হে জ্যোতিও জ্যোতিঃ, অস্মৎ 
বন্ভ,মিতে তত্ববীজ বিতরণ পুর্ববক এ অধমকে চরিতার্থ 
টর। 

০০ 

অমাণ্ত। 














